
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ `?ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰੀਥ 
(ਜਿਲਦ ਦਸਵੀਂ) ਵਿ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਜਿਲਦ ਦਸਵੀਂ 



,“
 

'੨
ਉ੭

 
੨6.

 
2 

੧ 
੧੨

 
ਜ
ੱ
ਟ
 

ਨ
ੰ
 

੧
੬
 

੧
੨
 

੧
੬
 

੪
 

੧
੧
 

9 
ਮ
ੰ
 

ਬ
ੱ
 

9੬
 

ਐ
ੱ
5
 

9
੬
 

9੬
 

੭
ੱ
ਟ
 

੬
 

9
 

%
 

%
ਟ
 

< 
,
ਉ
 

“
6
 

“6
੮ 

“6
 

“
6
 

੭
6
 

“
ਉ
-
 

੧
 

“
੬
 

“6
 

“6
 

“6
 

“
8
 

“
੮
 

“
6
 

“
6
 

“6
੮ 

“6
੮ 

“
ਉ
 

“
੬
 

“6
੮ 

“੬
੮ 

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥ 

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਥਾਵਲੀ-ਜਿਲਦ-ਜਿਲਦ੧੦] 

[ਰਾਸਿ ਦਸਵੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਗਯਾਰਵੀਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰੂਫੀਂ ਜਾਰੀ] 

,/" ੯੫੬੭" ੧੫ਉ./ '੫ਉ./" <ਉ./ ੫6੭“ “੫੬੦ "੧੫ ੨. ੬0%.. ..4 0. ੫. (0. :-4 ੦ ੬00. 
੮ /ਉ”- “੨ >"ਉ “”ਉ “'ਉ “8 “੬” “ਉੱ “8” “'%”- “8 “?8”- “8” “੬” #' 

੧ 

ਆ 

੯ 
%
%
 

ਜ
ੱ
 

ਹ
ੈ
 

੧
੬
 

੧
੨
 

3
:
 

ਜ
ੱ
ਟ
 

ਹ
ੈ
ਂ
:
 

7
੨
 

ਹ
ੱ
ਟ
 

7
:
 

ਜ
ੱ
:
 

4
 

%
 

£ 
ਵ
ੱ
ਟ
 

2 
੧
:
 

ਜ
ੱ
 

੧
2
 

ਤ
ੱ
ਟ
 

ਜ
ੱ
ਟ
 

ਨ 
ਐ
ਂ
 

ਅ
ੰ
 

" 
“ਲ

ੈ 
੪
0
”
 

6
”
 

“
7
 

“
੬
 

“
9
 

-ਉ
 

-
6
 

“
6
੬
 

:
6
੮
 

“
6
 

“
6
੮
 

“
8
੮
 

“
੬
 

“
6
 

“
ਉ
 

“
੨
 

8
੨
 

“
੮
 

“
8
 

“
8
੨
 

“
੬
੨
 

“
੬
੮
 

“ਉ
ਡ.
 

ਉੱ
ਕਾ
 

ਵ
ਡ
 

ਮੱ 

ਮੱ ਜੱ ਮੋ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਜਿਲਦ ਦਸਵੀਂ 

ਕਵੀ ਚੁੜਾਮਣੀ ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ 

ਸੈਪਾਦਕ : ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

91੧1 (01 74112%7 501੧%1 €141₹133 ੪੦।. % 0; ੮੫0੨੦) 
੩੮੧ “100:300401 1131 53316011 591£11 

ਇ0॥% : 3॥%। ॥ $॥੧0/। 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 

ਸਾਲ ! 2011 

ਕਾਪੀਆਂ : 5000 

ਕੀਮਤ : 0096੬ 

1120 “ ਗਪ, > 2572 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ __: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ 

ਛਾਪਕ __: __ਆਲਹਟੈਕ ਪਿਰਿਟਪੈਕ, 182/4, ਇਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫ਼ੇਸ-1 , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 



ਇੱ 

%। ਪੰਨਾ 

ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥਾ ਵਲੀ-ਜਿਲਦ ੧੦ 

ਪਰੰਗ ___ ਈਂ! ਪੰਨਾ __ ਪ੍ਰੰਗ 
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ਗਸ਼ਿ ਦਸਵੀਂ=ਜਾਰੀਂ /. | ਹ ਰਾਮਰਾਇ ਦੀ ਈਰਖਾ । ਸਰਾਪ 
_ਗੌਰੇ ਦੇ ਸਰਾਪ ਬਖਸ਼ੇ । ੧੫੩੮੨੩ ਰਾਮਰਾਇ ਬ'ਬਤਰਵਿਖਤਵਾਕ 
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ਗੁਰਬਾਣ। ਮਹਿਮਾ । ਸਿਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂ ਨੂੰ ਖੇਦ । ਬਾਹਰ ਭੇਰਾਂ । 

ਜਹਾਜ ਫੁਟਿਆ ਵਾਕ । [੨੧੩੮੩ [ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਦਲ ' 
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ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਇ ਈਰਖਾ । _ ।੨੮੩੮੭੦[ਿਸੈਦ ਜ਼ੋਰ । ਰ੍ਾਰੂ ਦੀ ਭਾਲ । 

੨੯੩ ੮੭੫ 
੩੦(੩੮੭੯ ̀ ਗਾਸ਼ਿ ਗਯਾਰਵੀ । 
੩੧ ੩ ੮੮੨| ਮੰਗਲ । ਬਕਾਲੇ ਸੇਦੀ । 
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ਜੋਢੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ । ੧੦੪੦੧੧ ਭੈਂਦੇਰ,ਅਲੀਸ਼ੇਰ ,ਜੇਰੇ,ਕੂਪਾਲ। [੩੬੪ `੧੧੦ 

ਗੋਲੀ ਚਲੌਣ ਦੀ ਗੋ ਦ । ੧੧੪੦੧੫ ਬੀਵਾ । ਭਿੱਖੀ । ੨੨੪| .੧੧੪ 

ਧੀਰਮਭ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ। |੧੨,੪੦੧੯ ਦੇਸਰਾਜ । ਖਕਾਲਾਂ । ਦਮਦਮਾ 

ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲੁੱਟ । ੧੩੪੦੨੨ ਨੜ । ੩੮੪੧੧੭ 

ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਕਠੌਰਤਾ । __|੧੪੪੦੨੬ |ਦੇਸੂ ਦਾ ਅੰਤ | ੩੪੧੨੦ 

ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ੰ ਧ । ੧੫੪੦੨੯[ਸੂਲੀ ਸਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਬਰੇ [੪੦॥ ੧੨੩ 

ਮਹਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ । ੧੬੪੦੩ ੩|ਗੇਬਿੰਦ ਪੁਰੇ । ਗਾਗੇ । ਗੁਰਨੇ।! । ' 

ਮਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹ ` ਮਕਰੋੜ । ਧਮਧਾਨ । 4੪੧੨੭ 

ਵਰਜਣਾਂ । ੧੭॥੪੦੩੬ ਸੇਹੇਂ ਦੀ ਘਾਲ । ੪੨੪੧੩੧ 

ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ । ੧੮॥੪੦੪੦,ਧਮਧਾਣ । ਕੈਥਲ । ੪੩(੪੧੩੫ 

ਧੀਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋੜੀਮੰ।੧੯੪੦੪੪[ਬਾਰਨੇ ਦਾ ਰਾਹਕ । ੪੪ ੪੧੩੯ 

ਧੀਰਮਲਦੀਕਰਤਾਰਪੁਰਵਾਪਸੀ੨੦੪੦੪੭।ਬਾਨੇਸਰ । ਬਣੀ ਬਦਰ ਪੁਰ । ੪੫੪ ਜਬਤ 

ਗੁਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਜੇ । ।੨ ੧੪੦੫੧ (ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸਿੰਕ । [੪੬ 8੧੪੮ 

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੇਂ ਵੱਲੇ। __!੨੨੪੦੫੫[ਕੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਲੂਕ ਦਾਸ। ੪੭।੪੧੫੧ 

ਬਕਾਲਿਓਂ' ਕੂਚ / ੨੩੪੦੫੮[ੁਟੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਪੁੱਜੇ। __।(੪੮੪੧੫੬ 

ਗੁਰੂ ਰੰਥ ਜੀ ਬਿਆਸ ਰਖੇ। ੨੪੪੦੬੨;ਹੇਮ ਕੌਟ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ । ੪੯ ੪੧੫੯ 

ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸੁ?ਹਾਂ । ੨੫੪੦੬੬[ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਬਾਂ । ੫੦।੪੧੬੭ 

ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਬੀੜ ਮਿਲ । ੨੬੪੦੬ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਕਥਾਂ; ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਉਣਾ।੨੭੪੦੭੪| ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ । ੫੧੪੧੭੪ 

ਮੱਖਣਵਿਦਾ।ਅਨੰਦ੫ ਰ ਵ ਸਾਣ। ੨੮੪੦੭੭। ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਪਾਸੇ ਵਿਦੈਗੀ । ੫੨੪੧੭੯ 

ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ । ੨੯੪੦੮੧;ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਨਿਵਾਸ । ੫੩ ੪੧੮੩ 

ਪੀਰ ਦਾ ਸੈਸਾ ਦੂਰ । ੩੦੪੦੮੫/ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ / ੫੪ ੪੧੮੮ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ । ਧੀਰਮਲ ਸਸਰਾਮ ਚਾਚੇ ਫੱਗੋ ਦੇ ਘਰ ।੫੫,੪੧੯੨ 

ਦੀ ਈਰਖਾ । ੩੧੪੦੯੦/ਸਸਰਾਮ। ਬੇਰੀ । ਬਾਜ਼ ਨਿਵਾਸ੫੬(੪੧੯੬ 

ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਰਾਮਰਾਇ ਮੇਲ ।੩੨੪੦੯੪(ਗਯਾ ਜੀ, ਜੈਤਾ ਸੈਠ । ।੫੭੪੧੬੯ 

ਤੀਰਥਾਂਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰਨਟੁਰਨ॥੩੩।੪੦੯੭[ਪਟਣੇ ਨਿਵਾਸ । ੫੨।੪੨੦੩ 

ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੇ ਸੇਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾ ਸੈੱਧ ਪਰਸੈਗ । ੫੮ ੪੨੦੬ 

ਉਪਦੇਸ਼ । ੩੪੪੧੦੧ ਰੇ ੬੦ ੪੨੧੧ 

ਹਡਯਾਏ ਤਾਪ ਦੇ ਰੇਗੀ ਕਸ ੬੧ ੪੨੧੫ 

ਅਟੈਗ ਕੀਤੇ । ੩੫੪੧੦੫ ---9-- ਹ 
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ਰਾਸ਼ਿ ਬਾਰਵੀਂ । ਹ 
ਮੰਗਲ । ਰਾਜਾਂ ਮਾਨ ਨਿੱਘ ! ਹ ੧੪੨੧੯ ਬਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚੋਜ । ਕਿਸ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। | ੨੪੨੨੭ ਬੇੜੀ ਸੈਲ । ਧਨੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ! 

ਰਾਜਾ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ! ੩੪੨੩੨ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਰ । ੨੦੩੦੩ 
ਢਾਕੋ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ । ੪੪੨੩੬ ਹਾਕਮ ਖਿਬਾਉਣ' । ਗੁਲੋਲ। 

ਢਾਕੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ । ' ੫੪੨੪੦! ਅਭੁਯਾਸ । ੨੧੪੩੦੮ 

ਦਲ ਰੁਨ੍ਨੋ ਬਚਾਇਆ । . ੬੪੨੪੪(ਆਸਾਮ ਵਲੋ ਮੁੜਨਾ । ੨੨੪੩੧੩ 

ਟੌਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ੩" ਟੱਖਯਾ । _, ੭ ੪੨੪੭।ਵਾਪਸ ਪਟਣੋ ਆਏ ( ੨੩!੪੩੧੬ 

ਜ਼ੈਗ ਹਿਤ ਤਿਆਰੀ । ੮ ੪੨੫੧[ਪਟਣਾ । ਰਾਜਾ ਵਿਦਾ । ੨੪,੪੨੩ ੨੦ 

ਦੇਵ ਦਾ ਆਸਾਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ | __ ਮਿਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ।੨੫।੪੩੨੩ 
ਸ਼ਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। __! ੯੪੨੫੪।ਪਟਣੇ ੨” ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਨੂੰ । ੨੬੪੩੨੭ 

ਰਾਜਾ ਗੁਰੂਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨਆਯਾ।੧੦੪੨੫੮ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ । 

ਰਤਲ ਰਾਇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ।੧੧ ੪੨੬੨। ਪੰਡਤ । ੨੭੪੩੩੨ 

ਦਸਮੇਸ਼ ਅਉਤਾਰ । ੧੨੪੨੬੭ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ । ੨੮੪੩੩੫ 

ਅਵਤਾਰ ਦਾ! ਉਤਸਾਹ । ੧੩।੪੨੭੧[ਅਹਿਦੀਆੰ ਦਾ ਟੁਰਨਾ । ।੨੯੪੩੩੯ 

ਕੁਹੜਾਮ ਦਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ । ੧੪ ੪੨੭੫ ਅਹਿਦੀਏ ਵਾਪਸ। ਗੂਟੂ ਜੀ 

ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹੇ । ੧੫,੪੨੭੯ ਸੈਫਾਬਾਦ । ।੩੦੪੩੪੩ 

ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੈਦਗੀ । _,੧੬ ੪੨੮੨(ਸੈਫ ਦੀਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ | _ 
ਬਾਲ ਕਉਤਕ । ੧੭੪੨੮੭| ਅਹਿਦੀਏ ਲੱਭਣ ਟੁਰੇ । ।੩੧੪੩੪੭ 



(8੮੨੩) ਗੱਸਿ ੧੦। ਅਸ੧੫. 
ਰ ੧੫. [ਗੋਰੇ ਦੇ ਸਰਪ ਬਖਸ਼ੇ] । ਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੇਗ ਗਯੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਿਗ ਤੇਰਾ ਜਹਾਂ ਲਗਾਇ। ਪਹੁੰਚ੧ੋ ਉਤਰਿ 
_ਡੁਰੋਗ ਤੇ ਖਰੋ ਭਯੋ ਅਗੁਵਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਪਰਾਧੀ ਬਹੁ ਆਪ" 
ਬਿਚਾਰੇਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਿਤ ਭਯੋ ਅਗਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਬਿਲੋਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 
ਮਨ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥੨॥ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਵਨ ਹੇੜੁ ਹਕਾਰੇ । 
ਸਾਦਰ ਬੋਲੋ “ਆਉ ਅਗਾਰੇ। ਨਾਹਨ ਖਰੋ ਦੂਰ ਅਬਿ ਹੋਹੁ। ਜਾਚਹੁ ਲਖ 
ਸਾਂ ਮਨ ਮਗ 883 ਸੁਨਤਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਖਰੋ ਰਹਜੋ ਮੁਖ 

ਬਿਨ ਅਲਾਏ । “ਅਪਰਾਧੀ ਮੈ ਨਾਂਬ ਤਿੰਹਾਰੋ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਅਪਨੋ ਦਾਸ 
ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੪॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਹਮ ਔਗੂਨ ਹਾਰੇ । ਗੁਰਨਿ ਬਿਰਦ ਬਖ- 
ਸ਼ਿੰਦ ਉਦਾਰੇ । ਕਰਿ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਅਬਿ ਲਾਵਹੁ। ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕੇ 

_ਕਸ਼ਟ ਮਿਫਾਵਹੁ॥੫॥ ਤਨ ਧਨ ਆਦਿਕ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ। ਜੋ ਰਾਵਰ ਕੇ 
_ਆਵਹਿ ਕਾਜਾਂ । ਸੋ ਸਵਲਹਿ ਨਤੁ ਬਿਰਥਾ ਸਾਰੇ। ਢਿਹੈ ਭਾਵਨਾ ਰਿਦੋ 
ਹਮਾਰੇ' ॥੬॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਪ ਮਿਟਾਵਨਿ ਲਾਗੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ੫ਪਿਖਿ 
ਠਾਂਢ ਆਗੇ।ਪਾਬਰ, ਪੰਨਗ; ਮੇਂਘਨਿ ਜੋਨੀ। ਕਹੀ ਸੁ ਬਖਸ਼ੀ, ਕੋਇਠ 
ਹੋਨ!॥੭॥ ਚਲਹਿ ਬੈਸ, ਥਿਥਰਹਿ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਕਹੇ ਸ੍ਰਾਪ ਸੇ ਲਾਗਹਿੰ 

_ਨਾਂਹੀ । ਤੁਵ ਕੁਲ ਕੇ ਹੁਇ ਹੈ' ਸਭਿ ਸੌਤ”। ਬਖਸ਼ੀ ਅਬਿ ਵਾਹੇ ਕੀ 
_ਸੌਡਂ॥੮॥ਇਮ ਸਭਿ ਸ੍ਰਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਥਿ ਦਿਏ। ਗੌਰਾ ਕਹੇ ਨੌਮ੍ਰਿਤਾ ਲਏ। 
“ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਆਪ ਸ੍ਰਾਪ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾਂ। ਤਉ ਸ਼ਰੀਗਨ ਸਭਿ ਹੀ ਮਰਨਾ॥੯॥ 
ਥਿਰ ਜਗ ਬਿਥੇ ਰਹੈ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਸਭਿ ਤਨ ਕੌ ਹੋਈ । ਯਾਂਤੇ 
ਮ੍ਰਿਤੁ ਮਮ ਪਰ ਕੈ ਫਾਹੀ । ਦੇਕ ਸ੍ਰਾਪ ਇਹ ਬਖਸ਼ਹੁ ਨਾਂਹੀ ॥ ੧੦ ॥ 
ਵਾਹੇ ਮੌਤ ਬਿਖੇ ਮੈ' ਮਰੱ”ਾਂ। ਸ੍ਰਾਪ ਆਪ ਕੌ ਐਸੋ ਧਰੌ।ਜੋ ਇਕ ਸਰਾਪ ਭੀ 
ਨ ਸਵਲਾਵੈ। ਕਿਤਿਕ ਅਸ਼ਰਧਕ ਏਵ ਅਲਾਵੇ' ॥੧੧॥-ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ 
ਭਏ ਸਭਿ ਝੂਠੇ । ਸਫਲਯੋ ਏਕ ਨ, ਵੁਰੇ ਅਪੂਠੇ-। ਰਹਨਿ ਦੋਹੁ ਇਹ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ!”ਸੁਨਿ ਪੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨ॥੧੨।ਓਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਇਮ 
ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਹਮਾਂ ਅਧਿਕਾਵੈ । ਜਾਂਕੇ ਕਰੇ ਹੀਨਤਾ 
ਹੋਇ। ਭਿਸ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਜੋਇ॥ ੧੩॥ ਇਹ ਆਫੀ ਤੇ: 
“ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ । “ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਢਰਨੀ' ਹੁਣ ਲਾਵੇ । “ਉਲਾਦ ਵਾਲੇ । ਰ 

#ਰੋਰ ਅਪਣੇ ਕ੍ਰੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਕੈਮ ਲੱਥ ਰਿਹ ਹੈ। 



_ ਮਰ ਕਰ ਪੁੱਮ੫ ਸੂਰਜ।____(੩੮੨੪) ___ਰਾਸਿ੧੦। ਅਹੂ੧੫, ` 
ਰਿਦੈ 'ਬਦਾਰੀ । ਏਕ ਸਰਾਪ ਰਾਖਜੋ ਇਸ ਬਾਰੀ । ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਸਕਲ ਹੀ 
ਕੀਨ' _ਗੁਰ ਮਹਿੰਮਾਂ ਮਹਿੰ ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧੪॥ ਵਾਹੀ ਮੌਤ ਜੁ ਰਾਖਨਿ 
ਕ.ਤੀ। ਸੈ ਭੀ ਹੁਇ ਸੁਖੇਨ ਤਿਸ ਘਰੀ। ਮਰਹਿੰ ਸੁਛੇਦ ਪਾਇ ਗਰ ਵਾਹੀ'। 
੪42 ਬਹਾਨਾ ਕੋ ਬਨਿ ਜਾਂਹੀ?॥ ੧੫॥ ਇਮ ਬਖਸ਼ਜੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ 

ਬਿ ਠਾ੧ਕੇਤਿਕ ਘਾਵ ਲਰੇ ਦਰਸਾਯੋ“ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਘਾਇਲ ਕੇ ਮਰੇ 

ਹ£ ਤੁਰਕ ਕੇਤਿਕ ਜੇ ਅਦੇ??॥੧੬॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਗੋ ਪੁਨ ਕਹੈ। “ਜਿਸ 
ਕੋ ਤਾਖਹੁ ਸੋ ਜਗ ਰਹੈ । ਜਿਸ ਕੋ ਮਾਰਹੁ ਸੋ ਮਰਿ ਜਾਇ । ਇਹ ਰਾਵਰ 
ਕੀ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਇ ॥੧੭॥ ਕਹੋਂ' ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗਾਰੀ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ 
ਦ੨ ਤੁਮ ਭਾਰੀ॥ ਸਾਦਰ ਦੇਖਿ ਗੁਰੁ ਨਿਜ ਹਾਘ। ਮੁਖ ਤੇ ਧੂਲ ਪੈਂਛਿ ਪਟ 
ਸਾ੧॥੧੮॥ ਹੁਤੋ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋਇ । ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਲਖਿ ਬਖਸ਼ਮ 
ਸੋਇ। ਸਭਿ ਡੇਰ' ਨਿਜ ਨਿਕਫਿ ਮੰਗਾਯੋ। ਸੈਨ ਆਪਨੀ ਬਿਖੈ ਮਿਲਾਯੋ 
॥੧੯॥ ਹਰਖਜੋ ਗੌਰਾ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤੇ । ਦੁਖਦ ਸ੍ਰਾਪ ਢਿੰਤਾਂ ਜੁਤਿ ਹਾਂਤੇ 
ਨਿਜ ਭੇਰੇ ਮਹਿ ਸਭਿ ਕੀ ਸਾਰ। ਜੋਗ ਕਰਤਿ ਜੇ ਕਿੜਿਕ ਸੁਮਾਂਰ ॥੨੦॥ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸੁਧ ਸਭਿ ਲੀਨਿ। ਸੋ ਸਰਬਰੀ" ਬਿਤਾਵਨਿ ਕੀਨਿ।ਦਿਨ 
ਮਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਜੋ ਮੁਕਾਮੁ । ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਭਜਨ ਸਭਿਨਾਂਮੂ॥੨੧॥ 
 ਬ੍ਰੰਦ ਮਸੈਦ ਮੇਵੜੇ ਪਾਸ । ਸੁਭਰਨਿ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ ਸੁ ਦਾਸ । ਸੈਗਡਿ 
ਨਈ ਪੁੰਜ ਚਲਿ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪਾਂਈ ॥੨੩॥ ਤਬਿ 
ਗੌਰਾ ਬੁਲਿਵਾਯੋ ਪਾਸਆਯੋ ਨਿਕਟਿ ਸੋਗ ਗਨ ਦਾਂਸ। ਕਹਿ ਸਾਦਰ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਬੈਠਾਯੋ । ਸੁਜਸੁ ਸੂਰਤ' ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਗਾਯੋ ॥ ੨੩॥ ਕਹਜੋ ਤਬਹਿ 
€%ਪਨੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਕਰਹੁ ਰਾਜ ਸਭਿ ਕਾਜ ਢ਼ਲਓ। ਦਿਵਸ ਘਨੇ ਬੀਤੇ 
ਇਤ ਆਏ । ਜਾਇ ਸੈਭਾਲਹੁ ਸੁਖ ਉਪਜਾਏ? ॥ ੨੪॥ ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਗੌਰਾ 
ਤ।ਬ ਕਹੇ। “ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜ਼ਾਇ ਮਹਿ ਰਹੇ? । ਸਿਰੇਪਾਵ ਤਬਿ ਗੁ 
ਮੰਗਾਯੋ । ਨਿਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਤਿਸ ਤਨ ਪਹਿਰਾਯੋ ॥੨੫॥ ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿ 
ਬਿਦ' ਉਢਾਂਰਾਂ । ਹਮ ਗਮਨੰ' ਹਫਿ ਪੁੰਰ ਕਰਭਰਾ । ਕੋਡਿਕ ਸਮੇਂ 
ਬਿਤਵਹਿੰ ਭਹਾਂ । ਤੂੰ ਚਲਿ ਜਾਹੁ ਬਠਿੰਡ' ਜਹਾਂ ॥੨੬॥ ਝਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਹੀ 
ਘਾਲਹੁ ਜ਼ੋਰ । ਅਪਨਾ ਰਾਜ ਬਧਾਵਹੁ ਹੋਰ” । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਭਨ 
ਨਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਨ ਵਿਚ ਆਹ ਹੱਸੀ ਆਦਿਕ ਪੇਕੇ । "ਜ਼ਖਸੀ । [ਹਿੰ: 
ਮਾਰਨਾ ਤੋਂ; ਜਿਸ ਬਾਵ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਫ ਖਾਧੀ ਹੇਵੇ]। "ਰਤ । 



ਮਿ ਗੁਰ ਪੁਭਾਅ ਸਰਸ! ___( ੩੮੨੫) ਚੱਸਿ ੧੯ । ਸੰਸੂ੧੫, _ 
ਰ । ਖਰੋ ਹੋਇ ਤਬਿ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੨੭॥ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ੜਿ 
ਦਨ ਕਰਿਕੌ । ਚਲਜੋ ਅਧਿਕ ਉਰ ਆਨੰਦ ਧਰਿਕੈ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਬੀਭੀ 

ਔਰਾਂ । ਚਲਿਬੇ ਕੌ ਤਯਾਰ ਭਾ ਗੌਰ ॥ ੨੮ ॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਜੋ' 
_ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨਿ ਪਰਿਕੈ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਖੇ 
ਚਲਿ ਗਯੋ । ਅਪਨੋ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਵਤਿ ਭਯੋ ॥੨੯॥ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਹ ਕੇ 
ਅਪਨਾਏ । ਸਭਿ ਪਰ ਨਰ ਪਠਿ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ।ਮਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋਇ ਕਿਯ਼ 
ਰਾਂਜਾ' । ਘਰ ਸੈਂ ਬਰਧ੧ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ ॥ ੩੦ ॥ ਰਹਜੋ ਬਟਿੰਝੇ ਖ਼ਹਿ 

_ਚਿਰਕਾਲ। ਸਗ ਬਿਰ'ੜਨਿ ਚਮੂੰ ਬਿਸਾਲ। _ਅਬਿ ਸਤਿਗੂਰ ਕੀ ਬਾ 
_'ਸੂਨੀਜੈਜਨਮ ਅਨੋਕ ਪਾਪ ਹਨਿ ਦੀਜੈ॥੩੧॥ਚਦਿ ਕਜ਼ਿ ਸਭਿ ਅਨੀਕ” 
ਲੈ ਸਬਸਤੱਦਝ ਤਵ ਪਹੁੰਦੇ ਗੁਰ ਨਾਬ।ਕੋਵਟ ਕੌ ਭਤਕਾਲ ਬੁਲਾਯੋ । 

_ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਰੀ ਲੈ ਕਰਿ ਸੋ ਆਲੋ ॥੩੨॥ ਦਿਢ ਤਰਨੀ ੫ਰ ਸ਼ੈਠਤਿ ੩ਏ। 
_ਪਰਲੋ ਪਾਰ ਉੜਰਿ ਰੁਰ ਗਏ।੫ੁਨ ਸਭਿ ਸੈਨ! ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ।ਕੇਵਟ ਕੋ 
ਬਖਸ਼ਜੋ ਧਨ ਭਰੀ ॥੩੩॥੩ਤਹਿੰ ਨਿਸ ਬਸਿ ਕੈ ਕੋਰ ਸਿਧਾਏ। ਮਗ਼ ਮਹਿੰ 

ਹੈਡ ਪਿ 

ਓਂ 

ਜਿਹ ਮਨ ਭਾਯਾਂ । ਅੰਤਹਿਪੁਰਿ ਗੁਰ ਕੋ ਤਹਿ ਗਯੋ । ਸਦਨ ਖ਼ਾਸ ਮਹਿ 
_ਉਡਰਤਿ ਭ੧॥੩੬॥ਸਯੋਦਨ ਡੋਰੇ ਵਾਹਨ ਤਜਾਗੇ । ਸੁਖ ਕੇ ਸੈਗ ਬਸਨ 
ਘਰ ਲਾਗੇ । ਧੀਰਮੱਲ ਝਬੂੜੀ ਸੁ ਲਰਾਈ । “ਕਿਮ ਆਵਤਿ ਇਹ ਬਾਦ 
ਮਚਈ? ॥੩੭॥ ਤੁਰਕਨਿ ਸੋ ਬਿਰੋਧ ਨਹਿ ਕਰੀਅਹਿਛੇਮ ਸਹਭ ਘਰ 

__ ਤਕੜਾ ਹੋਕੋਰਾਜ ਕਰਨਲਗਮਨਿਆਇ ਵਿਚਜੋਰਈ ਨਾਕਹੇ,ਇਨਸਾਵੰਤੇ ਕਰੜਾ ਰਹੇ,ਦੇਸ਼ੀਆਂ 
ਰ ਨੰ ਚੈਂਡਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਖਾਵੇ ।”ਸੇਨਾ । <ਅੱਗੇ ਜੰਢਿਆਂ । "ਭਾਵ ਤੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਅ 



ਹ __ ( ੩੮੨੬) ਰਸ ੧੦ । ਸੂ ੧੬. 

॥-ਭੋਗੜੂ ਸੁਤ ਬਡ ਹੁੜੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਤਿਨ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਚਮੂੰ ਨਿਹਾਂਰੀ ' 
ਜਬਿ ਬਹੀਰ ਪਰ ਆਵਨ ਲਾਗੀ । ਹਤੇ ਸ਼ਸਤ ਤਬਿ ਤਿਹ ਰਿਸ ਜਾਂਗੀ ॥ 

_ ੪੧॥ ਅਪਨੇ ਸਭਿ ਬਚਾਇ ਸੋ ਮਾਰੇ । ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਧਾਰੇ। 
ਐਔਚਕ ਕਭੇਰ ਪਰਜੋ ਇਸ ਭਾਂਡਿ।ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਹਟੇ ਪਰੀ ਲਖਿ ਗਾੜਿ!॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਕੁਢ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੱਝੇ ਦਸਮਿ ਭਾਸੇ “ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਆਵਨ' ਪਗ ਭਰਲਨੇ ਲਾਮ ਪੰਚ ਦਸ਼ਮ ਅਨੂ ॥ ੧੫ # 

੧੬ , [ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਨਿਵਾਸ । ਵਜ ਪੁੱਤ੍ਹ ਮੋਇਆ] । 
_ਵੋਹਚਾ ॥ ਬਸਤਿ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਸੜਿਗੁਰੂ ਅਪਨੇ ਪੁਰਿ ਕਰਬਾਰ ' ਬਿੰਦ੍ਰ ਮੈਂਗੜਾ 

_ਵਿਸ਼ਿਨਿ" ਤੇ ਆਵਹਿ ਚਲੀ ਉਦਾਰ॥ ੧॥ ਬੌਪਈ ॥ ਪਰਬ ਦਿਵਸ ਮਹਿ 
ਲਾਗਹਿ ਮੇਲਾ । ਪੁਰਿ ਗਰਾਮਨਿ ਤੇ ਹੋਇ ਸਕੋਲਾ। ਸੈਤ ਮਹੈਤ ਮਸੈਦ 
ਬਿਸਾਲੈ।ਪਹੁੰਦੇਤਜਿ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਨ ਜਾਨੰ॥੨॥ਸੈਨਯਾਸੀ ਬੈਰਾਗੀਘਨੇ।ਸਿੱਖ 
ਮੈਗਤਾਂ ਕੋ ਕਿਮ ਗਿਨੇ। ਬਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਲੈ ਉਪਹਾਗਪਟੁੰਚਹਿੰ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਹਿੰ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵਹਿੰ । ਮੇਲ/ ਹੋੜਿ 
ਦਿਸ਼ਨਿ" ਤੇ ਆਵਹਿ । ਸੱਡਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਕਰੈ' । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਝੇ 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਸਿਖ ਧਰੈ' ॥ ੪ ॥ ਕੋੜਿਕ ਬ੍ਹਮ ਫਜਾਨ ਕੋ ਪਾਇ । ਆਨੰਦ 

` ਆੜਮ ਬਿਖੈ ਸਮਾਇ। ਕੇਡਿਕ ਨਵ ਠਿੱਧਿਨਿ ਕੋ ਪਾਵੈਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ 
ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੈਂ॥੫॥ਸਿੱਧ ਅਣਾਂਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਅਜ਼ਮਤ ਸਕਲ 
ਭਾਂਡਿ ਕੀ ਕੋਇ। ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਬਸਹਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ । ਦੇਤਿ ਸੈਵਕਨਿ 
_ਸਦਾ ਉਦਾਰ ॥ ੬ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ੫ਰਿ ਕਰ- 
ਤਾਰ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਂਏ। ਬਲਖ਼ ਬੁਖਾਰਾ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼। ਆਨਹਿੰ ਅਰਪਹਿੰ 

_ ਹਲ ਵਿਸੋੜ॥੭॥ ਆਯੁਧ ਅਧਿਥ ਮੋਲ ਕੈ ਲਜਾਵਹਿੰ । ਪਸ਼ਮੰਬਰ 
ਆਦਿਕ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਪੁਰਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ । ਵੱਠਾਂ' ਭੱਖਰ” 
ਦਸ਼ ਮਹਾਨ ॥੮॥ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪਰਬਤਿ ਵਾਸੀ । ਤਪੀ ਦਿਰੀਬਰਜਪੀ 
ਉਦਾਸੀ । ਗਿਹਸਤੀ ਕੈ ਥਿਰਕਤ ਨਰ ਹੋਇ। ਦਰਸਹਿ ਆਨਿ ਗੁਰੂ 
ਸਭਿ ਕੋਇ॥੯॥ਸਿੱਖਜਿ ਦਰਬ ਕਮਾਵਨਿ ਕਰਿਹੀਂ। ਡਿਹ ਦਸਵੈਧ 
ਗੁਰ ਧਰਿਹੀਂ।ਕੂਰੀਭੀਰ ਭਰੀ ਨਿਤ ਰਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿ ਅ 
॥੧੦॥ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਮਸੈਦ ਜੇ ਬਿੰਦ । ਪਹੁਚਹਿੰ ਗੁਰ ਧਨ ਲਿਯੇ ਬਿਲੰਦ 
। ਕੋਚਿਤ ਲੱਛ ਦਰਬ ਲੇ '। ਕਿਤਿਕ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕਰਿ ਇਕ 

ਰ ੧੦ ਅਉ ਨੱਗਰ । “ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇਕ 
-` ਨਗਰ, ਸੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਕਾਣ । "ਬਹੁਤੀ । ਨਂਪੁਰ=ਤਿਨ ( 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੨੭) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅਸੂ ੧੬. 
_ਬਾਵੈਂ ॥੧੧॥ਖਸ਼ਰ ਮਾਸ ਮਹਿੰ ਕੋ ਚਲਿ ਆਇ। ਕੋ ਸੈਮਤ ਮਹਿੰ ਧਨ ਪਹੁੰ- __ 
ਚਾਇ। ਰਹੈਂ ਮਸੈਦ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਦੇਸ਼ਲੇ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੧੨॥ 
ਗੁਰ ਢਿਗ ਸੋ ਪਹੁੰਚਾਵਹਿ ਆਇ । ਵਸਤੁ ਅਮੋਲਕ ਲੋ ਅਰਪਾਇਂ। ਜਹਾਂ 
ਜਹਾਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਕੋਇ। ਸ਼ਿਮਰੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇ॥੧੩॥ ਬਿਘਨ 
ਅਨੇਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਟਾਰਹਿਂ। ਪੁਨ ਰੱਛਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਹਿੰ।ਨਿਤ ਨਵੀਨ 
ਮਹਿੰਮਾਂ ਅਧਿਕਾਇ। ਸਾਂਗਰ ਕੇ ਟਾਪੂ ਲਗਿ ਜਾਇ ॥ ੧੪ ॥ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ 
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼। ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਨਰ ਲਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਾਤਿ ਪਾਛਲੀ ਕਰਨਿ 
ਸ਼ਨਾਨ । ਸਿਮਰਨਿ ਪ੍ਰਕੁ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਦਾਨ॥੧੫॥ ਕਰੈ' ਨੇਮ ਗੁਰਬਾਨੀ 
ਪਵੈਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਛੇਮ ਕੋ ਬਦੈਂ । ਕੋਤਿਕ ਮਾਸ ਬਾਂਸ ਕੋ ਕਰੋ। 
ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਗੁਰ',ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਜਗ ਪਰਜੋ ॥ ੧੬ ॥ ਮੇਲਾ ਬਹੁਰ ਬਸੋਦੇ' 
ਕੇਰਾਂ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਗਮਨ ਘਨੇਰਾ। ਲਘ ਸੁਤ ਭਗਤੂ ਕੋ ਚਲਿ ਆਯੋ। 
ਜਿਸ ਕੋ ਜੀਵਣ ਨਾਮੁ ਸੁਹਾਂਯੋ ॥। ੧੭॥ ਗੌਰਾ ਬਡੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲੱਛਨ । 
ਇਸ ਕੌ ਸੈਤ ਸੁਬਾਵ ਬਿਚੱਛਨ। ਸੈਗ ਬਿਰਾੜ ਸੈਗਤਾਂ ਕੋ ਈ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ 
ਕੌ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਈ॥₹੮॥ ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਗਿਨੀਅਹਿ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਸਭਿਗੁਰ 
ਦਰਬਾਂਰ ਸਕੇਲਾ । ਖਰੇ ਮੇਵੜੇ ਸਭਾ ਮਬਾਰੇ' । ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਅਰਦਾਸ 
ਉਚਾਰੇ ॥੧੯॥ ਲੋ ਲੇ ਧਨ ਮਸੈਦ ਸਮੁਦਾਏ । ਆਨਿ ਗੁਰੁ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਾਏ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਬਿਰੰਦਕਰਹਿੰ ਜਨਾਵਨਿ ਜੂਗ ਕਰ ਬੈਦਿ 
॥੨੦॥ ਭੂਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਭਾਖਹਿ ਕੋਈ । ਕੋਚਿਤ ਕਹੈਂ “ਭਵਿੱਖਜਤ ਲੋਈ । 

_ਬਰਡਮਾਨ ਕਾਮਨਾ ਜੁ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਪੁਰਹ” ਸੁਖਕੈਦ ! ॥ ੨ ॥ 
ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਹੁ ਦਾਸਨ ਰਾਂਸ । ਬਨਹੁ ਸਹਾਏਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਦਰਸਹਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਨਰ ਭੀਗ।ਮੁੱਖਯ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੈਠੇ ਤੀਰ॥੨੨॥ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਠਾਂਢੇ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਦੇਖਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਅਰਬਿੰਦ । ਕਰੁਨਾ 
ਭਰੇ ਸਲਾਜ ਬਿਲੋਚਨ । ਭਾਰਤਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਗੁਰੂ ਦੁਖ ਮੋਚਨ ॥ ੨੩ ॥ 
ਬਯਾਪਕ ਘਣ ਘਟ ਕੀ ਸਭਿ ਜਾਨਭਿ।ਆਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਪੁਰਨਠਾਨੜਿ%ਜ 
ਸਹਿਕਾਮੀ ਦਾਸ ਮਹਾਨੈ। ਕਲਪ ਤਰੋਵਰ ਕੀ ਸਮ ਜਾਨੋ॥੨੪॥ਜੱਗਤਾਸੀ 
ਜੇਡਿਕ ਢਿਗ ਆਏ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਲਖਹੈ ਮਨ ਭਾਏ । ਕਿੜਿਕ 
"ਗੁਰਾਂ ਨੰ । “'ਵਿਸਾਘੀ । “(ਹੁਣ) ਪੂਰਨ ਕਹੇ । 5ਬਿਨਾਂ ਕਹੇਹੀ ਅਸਾਂ ਪੂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ । ।੫੬ ਸੁਰਜ ਚਰ ॥ ੨੫॥ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਲਾ ਬਹੁ ਭਯੋ। ਦਰਸਤਿ ਚਿਡ ਬਾਂਛੜਿ ਕੋ ਲਯੋ। ਪੰਚ ਦਿਵਸ 
_ਲੌਂ ਖੈਗਤਿ ਰਹੀ। ਘਰ ਕੋ ਜਾਨਿ ਕਰਹਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ॥ ੨੬ ॥ ਆਂਪਸੇ 
ਮਹਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਮੇਲਾ । ਸ਼ਬਦ ਅਰਬ ਮੈਬਾਦ ਸੁਹੇਲਾ” । ਪਰਚਭਿ 
_ਅਭਿ ਅਨੰਤ ਕੋ ਪਾਏ । ਪੈਨ ਧੈਨ” ਗੁਰ ਸਤੁਤਿ ਸੁਨਾਏ ॥੨੭॥ ਬਹੁਰ 
_ਬਿਸਰਜਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਭਏ। ਹਰਖੇ ਸਿਰੋਪਾਵ ਨਿਜ ਲਏ।ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇਸ 
ਮਸੈਦ ਜੁ ਛੋਰੇ। ਲੈ ਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਥਲੇ ਤਿਸਓਰ॥੨੮॥ ਜੇ ਨਰ ਮੁੱਖਕ ਸੰਗਤਾਂ 
ਮਾਂਹੀ । ਗੁਰ ਤੇ ਸਿਰੇਪਾਉ ਲੋ ਜਾਂਹੀਂ।ਧਨ ਬਾਮਨਿ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਲੈਦ । 
ਗੁਰ ਢਿਸ਼ਿ. ਤੋ ਚਹਿ ਚਲੇ ਅਨੰਦ ॥ ੨੯॥ ਸਾਂਗਰਾਂਤ ਅਵਿਨੀ ਲੋ” 
ਜਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਫਾਪੂਅਨਿ ਤੇ ਨਰ ਆਵੈਂ । ਸੁਜਸੁ ਮਹਾਨ ਬਖਾਨਡਿ 
ਜਾਤੇ।“ਸਤਿਗੁਰ ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੇ ਦਾਤੇ?॥੩੦॥ ਬਹੁਰ ਕਿਤਿਕ ਜਬਿ 

ਦਿਵਸ ਬਿਡਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਸੁਖ ਪਾਏਇਕ ਦਿਜ ਕੋ ਨੌਦਨ ਮਰਿ 
ਗਧੋ। ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਸੈਮਤ ਕੋ ਜਥਿ ਭਯੋ ॥੩੧॥ ਗੁਰ ਦਸੈਂਧੀਆਂ ਦਿਜ ਸੁਤ 
ਕਰ੧। ਤਊ ਨ ਜਿਯੋ ਅਚਾਨਕ ਮਰਯੋ। ਇਕ ਹੀ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਪਜਾਰੋ। 
ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ਬਿੱਪ੍ਹ ਕਰਿ ਪਾਰੋ ॥੩੨॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੁਖ ਦੇਖਤਿ ਸੁੱਖ 
ਪਾਵਤਿ । ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਾਨ ਸਮਸਰ ਮਨ ਭਾਵਡਿ” ।ਜਬਿ ਮਰਿ ਗਯੋ ਸ਼ੋਕ 
ਉਪਜਾਯੋ । ੫ਜਾਰੋ ਜਿਡਿਕ ਡਿਤਿਕ ਦੁਖ ਪਾਯੋ॥ ੧੩॥ ਜਨਨੀ ਕਰਹਿ 
ਬ੍ਰਲਾਪ ਘਨੇਰੇ।“ਅਹੋ ਪੁੱਤ੍ਰ ! ਕਯੋਂ ਜਨਮਜੋ ਮੇਰੇ। ਮਰਜੋ ਕਸ਼ਟ ਅਿਜ਼ੈ 

_ਦੇ ਗਸੋ। ਅਜਹੁੰ ਨ ਜਗ ਕੁਛੁ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ? ॥ ੩੪॥ ਦਿਜ ਰੋਦਡਿ 
ਕਰਿ ਊਚ ਪੁਕਾਂਗਾਂ।ਓਹੇ ਸੁਤ ! ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਿ ਮੈ ਪਾਰਾ। ਨਹਿੰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਠਿ । ਜਮ ਨੇ ਆਇ ਕਰਯੋ ਬਯ ਹੀਨ? ॥ ੩੫ ॥ ਇੱਭਕਾਦਿਕ 
। ਦਪਡਿ ਸੋਇ। ਕਰਤਿ ਖਿਲ/੫ ਸ਼ੋਕ ਮੈਂ ਹੋਇ। ਲੀਏ ਅਔਕ ਬਹੁ 

ਰੋਦਨ ਠਾਨੇ । ਮਿਲੇ ਨਿਕਰਿ ਕੋ ਲੋਕ ਬਖਾਨੇ ॥ ੩੬॥“ਅਬਿ ਕਯਾਂ ਹੋਇ 
ਸਕ ਬਡ ਧਰੋ। ਜਾਹੁ ਵਹਿਰ ਲੇ ਗਤਿ ਤਿਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਰਬਲ ਲਿਖੀ 
_ਬਿਧਾਡੇ । ਕਜੋ' ਦੁ੫ ਪਾਵਤਿ ਰੁਦਨ ਮਹਾਂ ਤੇ? ॥ ੩੭ ॥ ਸੁਨਿ ਦੇਪਤਿ 

` ੧ਜੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ। “ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 
ਕਿਠਧੌਰਅੰ ਤਕ । %(ਐਊਂ) ਮਨ ਭਾਂਵਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰਾਂ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ) ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ 
ਬਾਹਰ (ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚੇ ਹੋਫ)। "ਭਾਵ ਮਾਂਚ ਲਿਆ) __ 

ੂੰ ਕੈ ਗ 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਨਰਸ । ( 8੮੨੬) ਰਸ ੧੦। ਅੰਸੂ ੧2, 

ਲੋਕਨਿ ਸੈਗ ਕਹੈ' । “ਹਮਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਰਹੈਂ । ਸਦਾ ਭਰੋਸਾਂ ਹੈ ਤਿਨ 
੨ । ਭਯੋ ਅਚਾਨਕ ਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਤ ਮੇਰਾ ॥੩੮॥ ਅਬਿ ਭੀਲੈਂ ਵਹਿਰ ਨਹੀਂ 

ਲੀ ਜਾਵਹਿੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰ ਅਗਾਰੀ ਪਾਵਹਿੰ। ਕੈ ਹਮਰੋ ਦੇ' ਪੁੱਤ 
ਜਿਵਾਇ । ਨਾਂਹਿ ਝ ਤਹਿੰ ਦੋਨਹੁੰ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥ ੩੯॥ ਸੁਤ ਕੈ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ 
ਜਿਯਨਿ ਹਮਾਰੋ' । ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਉਪਚਾਂਰੋ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਤ 
ਕੋ ਲਿਯੋ ਉਠਾਇ। ਉਚੇ ਰੁਦਨ ਕਰੜਿ ਚਲਿ ਅਆਇ॥੪੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਰ/ਇ ਕੋ ਹੁਤੋ ਜਹਾਂ ਬਰ ਪੌਰ। ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਤ ਕੋ ਤਹਿ ਪਾਇ 
ਕਰਿ ਦੈਪੜਿ ਹੋਦਤਿ ਹੌਰ ॥ ੪੧ ॥ ੪੩ ਸੇ ਭਰ ਪਾ ਸੁਲ ਜਰ ਦਸਮ ਭਜੇ “ਦਸ ਪ੍ੰਘ 
ਕਰਲਨੇ ਲਾਅ ਖੋਕਸਮੇ' ਅੰਸੁ॥ ੧੬ ॥ 

੧੭. [ਬੁਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਇਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਜ ਜਨਨੀ ਰੋਦਤਿ ਅਧਿਕ ਇਕਠੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਸ਼ੋਕ ਰ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਰੋਕਤੇ “ਹੌਰ ਨ ਰੁਦਨ ਉਠਾਇ? ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਕੋਡਿਕਨਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ । ਹੇਤੁ ਹੋਰ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ । “ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤ ਕੋ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਉਠਾਇ। ਪੌਰ ਆਪ ਕੇ ਦੀਨਸਿ ਪਾਇ ॥੨॥ ਰਹੇ ਹਰਾਇ ਹਟਤਿ 
ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ । ਕਹੈ-ਕਿ ਸੁਧ ਦਿਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੀ।ਮੇਰੋ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਵਨਿ 
ਕਰੈ । ਨਾਤੁਰ ਹਮ ਦੋਨਹੁੰ ਭੀ ਮਰੈਂ-॥੩ ॥ ਸਮੁਝਤਿ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਸਮੁ- 
ਬਾਇ!। ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ।“ਕਹਹੁ ਬਿੱਪ੍ਰ ਸੋਂ-ਕਰਹੁ 
_ਉਨਾਵਨਿ।ਪਰ/ਲਬਧ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੁਗਤਾਵਨਿ॥੪॥ਪੁਰਬ ਜ਼ਨਮ ਕਰਮ ਜਿਮ 
ਕਰਿਹੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਜੀਵ ਸਰੀਰਨਿ ਧਰਿਹੀ।ਦੁਖ ਸੂਖ ਜਿਤਿਕ ਕੋਗਿਬੋ 

ਰ ਹੋਇ। ਉੱਤਮ ਆਦਿ ਜਨਮ ਜੋ ਕੋਇ॥੫॥ਜਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਲਗਿ ਸ੍ਹਰਾਸਨਿ 
_ਧਰਤਾ। ਤ੍ਰੈ ਕੋ" ਅਹੈ ਬਿਧਾਡ' ਕਰਤਾ । ਜਨਮ ਹੋਨਿ ਤੇ ਪੂਰਬ ਕਾਂਲਾ। 
ਡੀਨਹੁਂ ਰਦੇ ਜੀਵ ਕੇ ਨਾਲਾ ॥੬॥ ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰੀ ਮ੍ਰਿਜਾਦ । ਕ 
ਨ ਹਟਾਇ ਸਕਹਿ ਸੁਰ ਆਦਿ-'। ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦ ਹਾਥ ਜੁਗ ਜੋਗਿਪਾਇ 
ਰਜ਼ਾਇ ਗਯੋ ਦਿਜ ਓਰ ॥ ੭ ॥ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ।“ਬੱ੍ਰ! 
ਲਾਹੁ ਲੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਕਿਮ ਹੋ ਮਰਜੋ ਪੁਨ ਜੀਵੈ । ਜੇ ਇਮ 
ਜਿਯਹਿ ਮਰਨ ਕਿਸ ਬੀਵੇ ॥ ੮॥ ਮੇਰਹਿ ਪ੍ਰਤੁ ਕੀ ਕੌਨ ਰਜ਼ਾਇ। ਜੋ 

ਦਾ 

੧ਸਗ ਜੀਵਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । “ਇਿੱਲੀ (੧. ਉਚ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਿਚੇ ਜਨਮ । ੨, ਦੂਘ 
ਮੱਧ ਤ) ਇਦਾ ਰ ਸੋਂਪਮਾਰੀ । 



__ ਗੁਰ ਪ੍ਤਂਪ ਸੁਰਰ।___ (੩੮੩੦) ___ਰਾਸਿ੧੦। ਸੰਹ ੧੭. _ 
_ਸਗਰੇ ਜਗ ਪਰ ਚਲਿ ਆਇ! । ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਕਹਮੈ “ਗੁਰੂ ਸੁ ਦਿਯੋ । 
ਜਨਮਤਿ ਮੈਂ ਦਸਵੈਧੀ ਕਿਯੋ ॥ ੯॥ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਂ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇਰਾਂ । 

ਅਲੰਬ ਨ ਕੋ ਜਗ ਮੇਰਾਂ । ਜੇ ਰਾਖੈ ਨਹਿ ਬਨਹਿੰ ਗੁਸਾਈਂ।ਕਹਹੁ 
ਕਿਸ ਕੇ ਦਰ ਜਾਈ ?॥੧੦॥ ਕੈ ਸੁਤ ਸੈਗ ਤਯਾਗਹੌਂ ਪ੍ਰਾਨੂ । ਕੈ 

_ਜਿਵਾਇ ਹੈਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨੂਹ”। ਇਮ ਕਹਿ ਲੋਚਨ ਮੋਚਿਤ ਜਲ ਕੋ। 
ਹਨਹਿ ਸੀਸ ਸੌਂ ਜੁਗ ਕਰ ਤਲ ਕੋ" ॥ ੧੧॥ ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨ ਮਾਨਹਿ 
ਸੋਇ। ਦਰ ਪਰਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਇ । ਬੀਤ ਗਏ ਇਮ ਜਾਮ ਅਢਾਈ। 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਗੋਸਾਈ' ॥ ੧੨॥ ਸਭਾ ਲਗਠਿ ਕੋ ਸਮੋ ਬਿਚਾਰਿ । 
ਸਿਖ ਮਸੇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ । ਕੇਚਿਤ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਸਾਬ । ਬੇਠੇ ਜਾਇ 
ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥੧੩॥ ਦਾਸਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰਤਿ ਭਏ। ਢੁਰਤਿ ਚੌਰ ਸਿਰ 
ਪਰ ਦੁੜਿ ਮਏ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਚਾਂਰ ਬਿਸਾਲੇ" । ਭਰੇ ਲਾਜ ਕਰੁਨਾ 
ਅਨਿਯਾਲੇ" ॥੧੪ ॥ ਦਾਸਨਿ ਪਰ ਡਾਰਤਿ ਸ਼ੁਭ ਡੀਠ । ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨਿ 
ਆਦਿਕ ਜਨ ਈਠ। ਕਿਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਰਹੈ' ਮਸੈਦ । ਸੋ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਰਤਿ 
ਬ੍ਰੰਦ ॥ ੧੫ ॥ ਪੂਰਨ ਸਭ' ਸ਼ੁਭਤਿ ਸਿਖ ਸਾਰੇ । ਉਸ਼ਗਨ ਜਥਾਂ ਚੋਦ 

_ਪਰਵਾਰੇ । ਤਥਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਿਜ ਕੋ ਤਹਿ ਚਾਲਾ । ਪਰਜੋ ਬਿਹਾਲ ਸਸ਼ੋਕ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥੧੬॥ ਸੁਤ ਬਿਨ ਜਿਸਕੇ ਸਕ “ਨੀ “ਤੱ 
ਸਕਣ ਗ੍ਰਾਂਸਾ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਖ਼ਿਟਹਿ ਸਭਿਨਿ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੭ ॥ ਬਾਲਿਕ ਜਜਧ ਪੁੰਨ ਬਡ ਹੋਇ। ਮਰਹਿ ਜੁ ਦੌਪਤਿ 
ਉਬਰਹਿ ਸੋਇ" । ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਤ ਦਸੰਧੀਆਂ ਕੀਨਿ । ਬਿਰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
%੫ ਕੋ ਚੀਨਿ ॥ ੧੮ ॥ ਪੁਨ ਪਰਿ ਰਹਜੋ ਰਾਵਰੇ ਪੌਰ । ਦੈਪੜਿ ਕਹਤਿ 
=ਮਰਹਿੰ ਦਿਸ ਠੌਰ=?। ਸੁਨਭਿ ਸਭ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ:-“ਜੋ ਹੋਵੜਿ ਸੋ 
ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾਇ' ॥੧੯॥ਉ੫ਜਨਿ ਬਿਨਸਨਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸ'ਬ । ਜੋ ਲਗਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਗਹੋ ਨਹਿ ਨਾਥ । ਜੋਗ ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੁਇ ਬ੍ਰਹਗਯਾਨ । ਇਨ ਤੇ 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਹੁਇ ਹਾਂਨ ॥੨੦ ॥ ਮਰਜੋ ਜਿਵਾਵਨ ਭਲੀ ਨ ਬਾਂਤ । ਜੋ 
ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰ ਬੋਤਤਿ ਜਾਤਿ । ਰਾਵ ਰੋਕ ਗਨ ਨਿਤ ਹੀ ਮਰੈਂ । ਸੁਨਿ 

"ਡਾਫ ਦੁਹੇਥੜ ਮਾਰਦ' ਹੈ । “ਸੁਹਣੇ ਨੇਤ੍ਰ ਕਫਲਾਂ ਵਰਰੇ, ਦੌੜੇ । ੧ਲਾਜ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ 
ਅਣੀਅੰ ਨਾਲ ਫ਼ਹੇ । “ਜੇ ਦੰਪਤੀ ( ਪੁਤ੍ਰ ਨਾਲ ) ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇ ਬੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ । “ਜੇ 
ਦੂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪੂਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਢ ਹੂੰਦਾਹੈ। __ ਰ 



ਸੀ ਹੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨੂਚਜ । (੩੮੩੧) ਰਸਿ ੧੦। ਜੰ ੧5, ` 
ਇਮ ਹਮਰੇ ਦਰ ਪਰ ਪਰੈ” ॥ ੨੧ ॥ ਗਰ ਤੇ ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਉਪਕਾਰੀ । 
ਜਿਯਹਿ ਬਾਲ ਜਿਮ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੀ । “ਰਾਵਰ ਕਹਹੁ ਸਕਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ। __ 
ਮਰੀ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀ' ਦੂਖ ਆਂਦੀ ॥੨੨॥ ਸਰਬ ਪਕਾਰ ਮਹਾਂ ਸਮਰੱਥ । 
ਤੌਜਨ ਗਬਨ ਆਪ ਕੇ ਹੱਥ । ਬਿੱਪੁ ਪਰਯੋ ਬੀਤਯੋ ਚਿਰਕਾਲ । ਕਸ਼ਟ 
ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਹਰੈ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ੨੩ ॥ ਅਨਿਕ ਲੋਕ ਅਵਿਲੋਕਨ ਕਹੈ । ਆਸ 
ਆਪ ਕੀ ਸਗਰੇ ਧਰੈ'। ਜੇ ਨਹਿੰ ਜਿਯਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਹੋਇ। ਮੜਿ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਕੌ' ਸਭਿ ਠੌਇ?॥੨੪॥ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਮਨੋਰਬ ਸਭਿਹਿਨਿ।-ਦਿਜ ਸੁਤ 
ਜਿਯਹਿ ਭਲੀ ਹੁਇ ੜਿਸ ਛਿਨ-।ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਸਿਖ ਦਾਸ ਮਮੈਦ। ਦਿਸ 
ਕੀ ਵੁਰਮਾਇਸ਼ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿੰਦ ॥੨੫॥ ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ। 
ਰਿਸ ਤੇ ਡਮਕ ਕੁਛੁਕ ਮਨ ਲਯਾਇ। ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਉਚ 
ਸੁਨਾਯੋ । ਜੇ ਤੁਮ ਹਮ ਤੇ ਚਹਿੜਿ ਜਿਵਾਯੋ॥੨੬ ॥ ਲਖਿ ਦਿਜ ਦੀਨ 
ਕਰਹੁ ਵੁਰਮਾਇਸ਼। ਇਕ ਉਪਕਾਰ ਕਰਹੁ ਹਮ ਆਇਸ। ਅਪਨੀ ਦੇਹ 
'ਆਰਬਲ ਕੋਦਿ । ਦਿਜ ਕੋ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਵਹਿ ਸੋਇ? ॥ ੨੭॥ ਇਹ ਗੁਰ 
ਬਾਕ ਸਭਾ ਸੁਨਿ ਸਾਰੀ । ਭਈ ਤੁਸ਼ਨੀ ਠੁਛ ਨ ਉਚਾਂਰੀ । ਗ੍ਰੀਵ ਨੀਵ 
`ਥੀਵਨਿ ਚਿਭਵੈਤੇ।ਨਿਜ ਬਯ ਦੇਨੀ ਉਰ ਨ ਚਹੈਤੇ॥੨੮॥ ਸਮੁਖ ਨਹੀਂ 
ਸਡਿਗੁਰ ਕੇ ਹੇਰੈ' । ਜਾਨਹਿੰ-ਮੁਝ ਕੋ ਨਹਿੰ ਇਤ ਪ੍ਰੇਰੈਂ“। ਮਰਹਿ ਕੌਨ 
ਦਿਜ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਵੈ-। ਧਰਜੋ ਤਾਸ ਨਹਿੰ ਧੀਰਜ ਪਾਵੈਂ ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਕੇ 
ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ । ਕਿਡਿਕ ਬਾਂਰ ਮਹਿ ਪੁਨ ਕਹਿ ਬਾਨੀ“ਸਰਬ 
ਸਭ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਰੀ । ਅਬਿ ਕਹਿ ਕਹੋ ਨ ਬਨਤ ਉਪਕਾਰੀ॥੩੦॥ 
ਦੀਜਹਿ ਬਯ ਦਿਜ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਵਹ। ਭਲੋ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜਸੁ ਜਗ ਪਾਵਗ 
ਦੈਪਡਿ ਮਰਤਿ ਉਬਾਰਹੁ ਕੋਇ। ਧਰਹਿ ਧੀਰ ਸੁਭ ਗਤਿ ਲੋ ਸਇ%੩੧॥ 
ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਦੂਜੋ ਇਮ ਭਯੋ । ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਉੱਤਰ ਮੁਖ ਤੇ ਦਯੋ । ਪੂਰਬ 
ਕਹਤਿ ਸਭਾ ਜਿਮ ਸਾਰੀ । ਝਿਮ ਹੀ ਭਈ ਬਿਚਾਰੀ॥ ੩੨॥ 

_ਸਮੁਖ ਨ ਦੇਖਹਿੰ ਨੀਚਹਿ ਨੈਨ । ਕੋ ਧਰਿ ਬੋਲਹਿ ਬੈਨ ਊ। ਚ; 
ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਰਿ ਜ਼ਲਾਵੇਂ -ਕੋ ਬਯ ਦੇਹਿ ਦਾਸ-ਪੜਤਿਆ 
॥ ੩੩॥ ਏਕ ਘਰੀ ਲਗਿ ਬਿਰ ਸਭਿ ਰਹੇ । ਭੀਸਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪੁਲ _ 

_ਕਹੇ । “ਭੋ ਸਿੱਖਹ ! ਪੁਰਬ ਸਭਿ ਭਾਖਤਿ । ਕਸੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਿ ਨਹਿੰ 
_'ਦੂ੪ ਦਾ ਸੋਕ । “ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ 



ਸਰੀ ਗੁਝ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੩੧) ਰਬ ੧੦ । ਸੀਸੂ ੧੮. 

- ਕਾਂਖੜਿ ॥੩੪॥ ਇਕ ਜੌ ਦੇਯ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ । ਜਿਯਹਿਂ ਤੀਨ, ਜਸੁ ਲਹੈ 
ਜਹਾਨ?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਭਗੜੂ ਕੌ ਸੁਝ ਛੋਟਾ । ਪੀਛੇ ਬੈਠਜੋ ਗੁਰ ਦਿ 

_ਓਠਾਂ' ॥੩੫॥ ਉਠਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੀ' ਨਿਕਸਮੋ ਬਾਹਰ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈੜੂ 
_ਗਰਿ ਅਹਾਰ । ਜੀਵਣ ਨਾਮ, ਆਇ ਕਰਿ ਝ਼ੇਰੇ। ਆਸਝਰਨ ਕਰਿ 
ੜ੍ਟਿਨਿ ਹੋਇਰੈ ॥੩੬॥ ਉਪਰ ਵਜੋ ਬਦਨ ਅਛਾਂਿ।ਕਿਹ ਸੋਂ ਕੀਨਸਿ 
ਨਹਿ ਸੈਬਾਦ । ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰ ਬਸਤ ਤੇ ਢਾਂਘਿ ਚਾਹਸਿ ਪ੍ਰਾਣ ਝ਼ਜਾਗਿਬੈ 
%੫॥ ੩੭ ॥ ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਪਰਲੈਕ ਅਨੰਦ । ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਂਹੜਿ ਭਈ 
ਬਿਠੀਦ।-ਜਿਯਨਿ ਝੂਠ ਜਗ ਮਹਿ ਸਚ ਮਰਨ'। ਆਗੇ ਪਾਏ ਸਭਿ ਸਿਰ 
ਪਰਨ' ॥੩੮॥ਅਬਿ ਤਨਿ ਲਗਹਿ ਸਕਾਰਬ ਮੇਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਅਪਰ ਭਲੋ 
ਨਹਿੰ ਹੇਦੋਂ-। ਇੱਭਜਾਦਿਕ ਮਨ ਕਰੇ ਬਿਚਾਰਾ। "ਧੈਨ ਸੁ ਜੀਵਲ ਸਭਾਂ 
ਮਬਾਰਾ' ॥੩੯॥ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਿਯ ਦਾਨ” । ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਪਦ 
ਲਹਨੇ ਮਹਾਂਨ । ਤੜਛਿਨ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਰੇ । ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਪਹੁਦ੧ੇ ਬਿਨ ਬਾਂਰੇ॥੪੦॥ਇਬ ਜੀਵਣ ਜਥਿ ਜੀਵਨ ਭਜਾਗਹੋ।ਗੁਰੂ ਪੌਰ 
ਸਿਸ ਤਤਛਿਨ ਜਾਂਗਜੋ । ਉਠਨੋ ਜੀਵ ਕਰਿ£ ਢਿਗ ਪਿ ਮਾਝਾ । ਲੋਕ 
ਬਿਲੌਕਝਿ ਹੈ' ਿਗ ਬ੍ਰਾਝਾ॥੪੧॥ਦਹਰਾ॥ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ ਹੀ ਰਿਦੇ 
ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਇ।ਸੁਧ ਅੰਤਰ ਪਹੁੰੀ ਭਬੈ ਸਹਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ॥੪੨॥ 
'ਗਿਤਿ ਸਰੀ ਫੁਝ ਪ੍ਭਾ੫ ਸੁਰ੧ ਇਥੇ ਚਸਮਿ ਫਾਸੇ “ਦਿਜ ਸੁਭ ਜਿਵਾਵਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਠਾਮ ਸਪਡ ਦਸਮ ਅੰਨ ॥ ੧੭ ॥ 

ਰ ਰ੍ ੧੮. [ਸ਼ਕਰ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਥਾ]। __ 
ਵੰਜਗਾ ॥ “ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੂ” ਨਰ ਕਹਿ ਆਪਸ_ਮਾਂਹਿ । “ਰਾਮਚੈਦ 
ਕੋ ਪੌਰ ਜਿਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਸ ਦਮ ਤਾਹਿ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਸਨੀ ਕਥਾਂ 
ਮਹਿੰ' ਦਿਜ ਲੈ ਗਯੋ । ਅਧਿਕ ਬ੍ਰਿਲਾ੫ਪ ਰਾਮ ਦਰ ਕਿਯੋ । ਤਬਿ ਰਘੁਬਰ 

₹ਗੁਹੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਉਹਲ। “ਕਵਤੇਕਤੀ ਹੈ । (ਉਸ) ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੀਵਣ (ਇੱਕ) 
_'ਧੈਨਕਤਾ ਯੋਗ_ (ਪੁਰਖ) ਸੀ । “ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਕੇ (ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ) ਪੁੱਕ੍੍ ਦਲ 
ਇਤਾ । 'ਦਿਯ ਦਾਲ? ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਲਗੇਗਾ । [ਸੈਸ: ਜੀਵਨ- ਇਿੰਦਗੀ, ਪਾਣੀ) ਪੁੱਤ੍ਰ ਆਵਿ] 
(ਅ) ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ (ਸਹਮਨ ਨੂੰ) ਦਾਨ ਦਿੱਤ। “ਇਧਰ ਜੀਵਣ ਨੇ ਜਢੇ 
ਜੋਫਨ ਤਿਆਗਿਆ ਭਾਵ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤ। । #ਜਿਉਂ' ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ । “ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ 

ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । "ਜੀਵਿਆ ਸੀ । ੯ਕਬਾ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ?ਣਿਆਂ ਸੀ ਕਿ`''। 
_ ₹ਪਾ:=ਜਾਦਿੰਘਗਿਆਂ ਸੀ। _ 



_.._.ਤੂ ਗੁਰ ਪੁਤਾਖ ਲੂਰਜ 1 (੩੮੩੩) ____ਰ੧੧੧੦।ਅਸ੧੮, 
ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਪਾਇ । ਜਿਮ ਨਾਰਦ ਮਨਿ ਦਿਸੇ ਬਤਾਇ॥੨॥ਜਜੋਂ ਕਹੋ 
ਕਰਿ ਦਿਜ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਯੋ”ਂ । ਰਾਮ ਚੇਦ ਨਿਜ ਨੇਮ ਨਿਬਾਹਜੋ। ਸੋ ਗਤਿ 

_ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ । ਦਿਜ ਸੈਕਣ ਤੇ ਲੀਨਿ ਉਬਾਰਿ!॥੩॥ ਇਮ ਸੈਬਾਦ 
ਕਰੇਂ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਗਰ ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਕਰੈ' ਉਚਾਰੀ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਜਥਿ 
ਸੁਧ ਚਲਿ ਗਈ । 'ਬਿੱਪ੍ ਪੁੱਤ ਜੀਵਯੋ” ਸੁਧ ਭਈ ॥੪॥ ਸਨਜੋ ਅਚਾਨਕ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ । ਬੁਬਨੋ ਸ਼ੀਘ ਕਹਯੋ ਜਥਿ ਆਇ । “ਕਿਹ ਸਿਖ ਅਪਨਿ 
_ਆਰਬਲ ਦੀਨਿ ?। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਨਹੁਂ ਅਸ ਕੀਨਿ ਊ”॥੫॥ ਸੁਨਤਿ 
ਸਭਾਸਦ ਬਿਸਮੈ ਭਏ। ਚਪਲ ਬਿਲੌਚਨ ਇਤ ਉਤ ਕਿਏ । ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਨਿਕਟਿ ਪਿਖਹਿੰ ਸਭਿ ਕੈਸੇ ।-ਮਰਜੋ ਕੌਨ-ਬੀਚਾਰਤਿ ਐਸੇ॥੬॥ ਪੁਨਹਿ 

_ਸ਼ੀਘ ਗੁਰ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਿ । ਕਹੋ' ਨ ਕਹੋ ਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀਨਿ ??। 
ਛਰੀ ਦਾਰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ । “ਮਹਾਰਾਜ ! ਨਹਿੰ ਦੁਤੀ ਸਿਧਾਰਾਂ ॥ ੭॥ 
ਇਕ ਜੀਵਣ ਭਗੜੂ ਸਤ ਗਯੋ । ਹਟਿ ਕਰਿ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵੜਿ ਭਯੋ । 
ਸਾਤ ਠੀ ਅਹੈ । ਬਿੱਪ੍ 

€ਉ 



ਸ੍ਰ ਗੁਓ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । _ (੩੮੩੪) _ _ ਰਸ੧੧੦। ਸੰਨ ੧੮, 

ਗਏ ਗੁਰੂ ਸੋਗ ਕਹਮੋ । ਜੀਵਨ ਜਾਇ ਅਜੀਵਨ ਲਹਹੋ'। ਬਸੜ੍ਹ 
ਅਛਾਦਿ ਦੇਹਿ ਪਰ ਸਾਰੇ। ਦਿਜ ਸੁਤ ਹਿਤ ਦਿਯ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਾਂਰੇ? ॥੧੧॥ 
ਸੁਨਤਿ ਰਿਸੇ ਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯ। “ਮਮ ਸੁਤ ਹਤਿ ਦਿਜ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾ੧ੋ 

_ਪੁਛੁ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਬੋਲਹਿ ਨਿਕਟਿ ਸਿਪਾਰਸ਼ ਮਾਂਹੀਂ ॥੧੨॥ 
ਤਨ ਪਰ ਤਤ ਭਿਸ ਕੇ ਛੇਰੇ । ਹੋਢਿ 
ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੋ ਲੋ ਆਵਹ। ਸ਼ੀਘੂ ਜਾਇ ਸਭਿ ਸੁਧ ਕੌ ਪਾਵਹੁ॥੧੩॥ਹੁਝੇ 
ਬਿਰਾੜ ਕੁਛੁਕ ਭਹਿੰ ਮਿਲੋਂ । ਬੂਬੈਂ ਸਕਲ ਜਾਇ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਓਗੁਰੂ 
ਹਕਰਡਿ ਜਤ ਇਸ ਜੋਇ। ਕਹੇਂ ਪਰਮ ਹੋਇ।੮੪ਪ਼ੀਐ 
ਚ਼ਲਹੁ ਲੋ ਕਿਧੋਂ ਹਕਾਰਹ । ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਪੁਨ ਇਸ ਸਸਕਾਂਰਹੁ । 
ਦਾਸਨਿ ਸੋਂ ਬਿਰਾਂਬ ਚਲਿ ਆਏ।ਠਾਵੇ ਹੋਇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਤਾਏ॥੧੫।ਬਰਖ 
ਅਸ਼ਟਦਸ ਕੋ ਇਹ ਭਯੋ।ਅਥਿ ਕੇ ਇਨ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਯੋਅਬਿ ਲੋ ਪੁੱਲ੍ਹ 

ਸੁਨਬਿ ਪੁਨ ਕਹੈ'। “ਜੋ ਇਸ ਗਰਭ ਮੈਂ ਅਹੈ ॥ ੧੭ ॥ ਸੈਤਦਾਸ 
ਤਿਸ ਨਾਮ ਰਖੀਜੈ । ਅਧਿਕ ਬੈਸ ਜੁੜਿ ਹੋਇ 
ਲੀ 

ਰ 
ਤਿਸ ਕੋ ਬੈਸ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਹੋਰਾ॥ ੨੦ ॥ ਡੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਾਂਰਿ 

। ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ ਬਧਤੋ ਜਾਵੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰੂ ਉਬਾਚਾ। 
ਜਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਖਿ ਲਿਹ ਸਾਚਾਂ॥੨੧॥ਪੁਨ ਭਾਈ ਜੀਵਣ ਸਸਕਾਰੇ। 
ਜਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਨਿ ਉਪਕਾਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਧੈਠ ਸਿੱਖ ਭੀ ਪੈਨੇ। 
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਬਾਕ ਦਾਸ ਜਿਨ ਮੰਨੇ ॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸੁ ਕੀਰਤਿ 
ਝ੍ਲੀ । ਘਰ ਘਰ ਮਨਹੁੰ ਮਾਲਤੀ ਵੂਲੀ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਐਸੇ ਭਈ । 
੧ ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆਂ ਹੈ। "ਟਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਕੇ ਵ (ਉਸ ਦਾ ਵੱਸ਼) ਸਨਉਂਦਾ ਨਹੀ'। 

“ਇਹ ਗਲ ਇੱਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਖੀਂ' ਵੇਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹ5, ਜੇ ਅਪਣੇ ਸਸੇੱ 
ਉਨ੍ਹੰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਲ $ ਸਕੂਲ ਕਲੀ ਆਖ ਏਡ ੧੪ ਲਾ 

ਤੂ 



ਰਮਦੀਕ ਬਾਨ ਥਿਤ ਭਏ ॥੨੬॥ ਸਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਯੋ ਹਰਖਾਂਏ । ਬੈਠਿ 
ਗੁਨ ਗੀਵਾਲ ਗਲਾ ਦਰੀ ਤਦ ਇਲਇਿਤਿਲ ਗੁਗਿ 
ਹਿਡ ਬੈਠ ਉਚਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ #ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਬਝੇ ਹਮਾਰੇ । ਜਗ ਪਰ 
ਜਿਨਹੁੰ ਕੀਨ ਉਪਕਾਰੇ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ੫ ਲਗਾਯੋ । ਫਲ 

ਰ ਬਿਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਤਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹਮਹਿ ਬੜਾਵਹੁ। 
ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੁਨਾਵਹ” । ਪੁਰਿ ਜਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਜੁ ਥੇ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਜੋ 
ਜਾਨਡਿ ਸਭਿ ਕੂਪ ਹਵਾਲ॥੨੯॥ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੀ ਆਕਤ ਪਾ) ਬੋਨ ਬੋਲੋ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਿਰ ਨਯਾ(% (ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਕੁ ਜੀ! ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। 

_ ਘਜ ਲਖਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸ੍ਰਾਮੀ!॥੩੦॥ਤੁਮ ਆਗੇ ਰਮ ਕਹਾਂ ਸਿ 
ਬਿਰਭਾਂਤ ਉਚਾਰੇਂ । ਜੇਤਿਕ ਗੁਪਤ ਥਿਦੜਿ ਹੈ ਬਤ। ਕਰ ਬੱਦਰੀ ਫਲ 
ਨ ਕਾਬਲ 4 ਅਨ ਤਉ ਆਪਨ ਤਾਲਲ ਸੀਲ ਲੱਗ ਦਰਾਰਨ 

` ਕਿਮ ਪਿਖਿ ਦੀਨੀ । ਪੂਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਉਪਕਾਂਰੀ । ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ 
ਸਲਾਕ ਸਾ ਹਸਨ ਇਕ ਦਿਠ ਆਏ ਇਸ ਥਾਂਠ । ਬੈਠੇ 
ਰੁਚਿਰ ਲਗਾਇ ਵਿਵਾਨ/ਪਾਵਨ ਥਲ ਕੋ ਹੇਰਿ ਬਿਚਾਰ॥-ਲਧਹਿ ਇਹਾਂ 
ਉਦਪਾਨ” ਉਦਾਰ॥੩੩॥ਇਸ ਪੁਰ ਮੈਗੜਿ ਨਿਤ ਹੀ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਲ 
ਦਰਸਹਿ ਉਰ ਹਰਖਾਵੈ । ਇਹਾਂ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਹੁਇ ਤਨ ਪਾਵਨ ॥ ਯਾਂਤੇ 
ਕਰਹਿ ਕੂਪ ਲਗਵਾਵਨਿ-॥ ੩੪ ॥ ਕਹਯੋ ਤਬਹਿ-ਆਨਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । 
ਬਹੁ ਨਰ ਸਿਰ ਉਚਵਾਇ ਮਹਾਨ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਮਸ਼ੈਦ ਪਯਾਨੇ। 
ਪੁਰਿ ਤੇ ਮੋਲ ਲੀਨਿ ਡਹਿੰ ਆਨੇ ॥੩੫॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਂਗੇ ਧਰਮੋ । 

“ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਵ.ਲਾ । "ਹੱਥ ਤ (ਧਰੇ) ਝੇਰ ਵਾਂਲੂ । “ਦੇਖੀ (੨) ਜਾਣੀ ਹੈ। “ਪੂਹ। _ 
__ #ਇਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਗ ਸਰ ਵੀ ਹੈ । ਤਰਾ ਸੰਪ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਇਸ ਦੇ ਰਚੇ ਜੜ੍ਹ 

ਦਾ ਮੈਮਤ ੧੨੫੬ ਏੱਏ ਹਨ । 



__ਪਚ੧੬੫ਉਲ। (੧੮੫) __ ੪੧੧੦੧ 
ਕਾਰੀਗਰਨਿ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰ੨ ਭਾਈ ਬਿਧ ਤੇ ਤਬਿ ਅਰਦਾਸ। ਕਰਵ'- 

_ ਇਵ ਕਾਰਜ ਹੁਇ ਰਾਸ॥੩੬॥ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿ ਕਰਿ । 

_ਮੂਰਭਿ ਜ਼ਬਰ ਧੜਾਨ ਕੌ ਉਰ ਧਰਿ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ। 
ਉਠੇ ਆਪ ਤਬਿ ਜਲ/ਧ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ੩੭॥ ਕਰ ਮਹਿ ਕਸੀ" ਧਾਰਿ ਕਰਿ 
ਖਰੇ । ਪੂਰਬ ਟੱਕ ਲਗਾਵਨਿ ਕਰੇ ।ਪੁਨ ਸੈਗਡਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਇ । 
ਸਭਿ ਕੌ ਮਹਿੰਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ ॥ ੩੮॥-ਬੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ” । 
ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਉਰ ਧਰੋ-।ਰਹੈਂ ਸੈਗ ਜੇ ਸਿੱਖਕ ਹਮੇਸ਼ ਕਾਰ ਕਰਨ 
ਕੋ ਲਗੇ ਅਸ਼ਸ਼॥ ੧੯॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ । ਕੂ੫ ਕਾਰ ਤੋਂ 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ । ਭਏ ਅਨੰਦ ਮੈਗੜਾਂ ਸਾਰੇ । ਸੇਵਹਿ ਭਾਉ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਧਾਰੇ 
॥੪੦॥ ਖਨਯੋ ਗਯੋ ਤਤਛਿਨ ਜਲ ਤਾਂਈ । ਪੁਨ ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ ਚਕ ਘਰਿ- 
ਵਾਈ । ਬਹੁ ਨਰ ਲਾਇ ਉਤਾਰਯੋ ਭਰੇ । ਉਪਰ ਮਹਿਲ ਨੀਵ ਕੋ ਧਰੇ` 
॥੪੧॥ਦੂਨਾ ਅਪਰ ਈਫਕਾਂ ਧਰਿਧੰਗਚਿਨਿਚਿਨਿਊਚ ਉੜਾਇਿਲ ਕਰਿ 
ਕਰਿ । ਬਿੰਦ ਨਰਨਿ ਤਹਿੰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਕਾਰੀਗਗੰਨ ਰਚੀ ਚੜ੍ੁਰਾਈ 
॥ ੪੨॥ ਤਰੈ ਉਭਾਰਯੋ ਕਰਯੋ ਉਪਾਇ। ਪਿਖਿ ਆਛੋ ਬਲ ਦੀਨਿ 

_ਫਿਕਾਇ । ਉਪਰ ਤੇ ਪੁਨ ਮਨ” ਬੇਧਵਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਬਿ ਮਹਿੱਮਾਂ 
ਗਾਈ ॥੪੩॥-ਰੀਗ ਸ਼੍ਰੋਤ ਹਮਹੁੰ ਦਤ ਆਨਾ । ਪਾਵਨ ਕੀਨਿ ਲਾਇ 
ਉਦਪਾਨਾਂ । ਜਿਮ ਇਖ਼ਨਾਨ ਸੁਰਸਰੀ ਕੇਰਾਂ । ਮਿਟਹੈਂ ਬ੍ਰੰਦ ਅਘ 
ਪਾਵਨ ਵਰ#-॥੪੪॥ ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ 'ਦ੩ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨੇ।ਕਈ ਬਾਰ ਸ੍ਰ 
ਬਦਨ ਬਖਾਨੇ । ਯਾਂਤੇ ਮਹਮਾ ਯੁਤ ਉਦ੫ਾਨ”ਂ।ਕਰ/ਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨਿ 
ਸ਼ਨਨ ॥ ੪੫ ॥ ਤਬਿ ਕੋ ਏਹ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਨਾਬ। ਕੂ੫ ਕਰਾਂਯਹੁ 
ਮਹੋਮਾ ਸਾਬ' । ਸ਼੍ਰੀ ਗੇਰਰ।੬ ਸੁਨਤ ਹਰਖਾਦ । ਪੈਨ ਧੇਨ” ਬਕ 

੧ਕਹੀ । "ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆੰ ਗੁਰੂ ਦੀ £ਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । “(ਉਸ ਚੱਕ) ਉਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰਕੇ ਉਤੇ ਮਹਿਲ 
( ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਠੇਡੀ )1 ਖੂਹ ਵਿਚ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਮਣ । 
“(ਮਾਨੋਂ) ਰੈਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਹ ਅਸਾਂ ਇੱ ੩ [ਲਆੰਢਾ ਹੈ । $ਮੁੜਕੇ ਪਵਿੱਤ੍ ਹੈ ਜੰਦ ਹੈ। __ 
._ ਭੈਂਖੂਹ ਮਹਿੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਲ ਦੀ ਨਿਰਮ&ਤਾ ਤੇ ਮੁੰਧਤਾ ਲਈ 'ਕੋਗਾ ਦ ਪਾਣੀ ' 

ਇਕ ਰੂਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਬੀਰ ਜੀ ਬ ਨਿਰਮਲ ੮ ਗਏ ਮਨ ਨੂੰ “ਜੋਸੇ ਰੰਗਾ ਨੀਰ” 
ਦਾ ਪੇ ਸ਼ਕਰ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਰਭਨ ਜੇ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ; ਸ਼ੇਕਰ ਜੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਰੈਰ। 

ਸੇਸਾਂ ਪਵਿੰਤ੍ਰੋ। 



ਸ੍ਰੀ ਰਲ ਪਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । - (8੮੩੭) ਰ ਭਾਸਿ ੧੯ । ਸੰਨੂ ੧੯ 

ਪ੍ਰਤਿ ਗਾਏ ॥੪੬॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਆਏ ਪੁਨ ਨਿਜ ਡੇਰੇਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਪਤੇ 
ਇਸਬੇਗੇਸਵਾਜਾਮ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਨਿਕਰੈਂ।ਸੋਚ ਸਨਾਨਆਂਦਿ ਸਭਿਧਰੈ॥੪੭॥ 
ਇਿਡਿ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਕਿ“ ਦਸਮ ਰਾਸੇ “ਕੂਪ ਪਰਨਿਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਣ ਦਸਮ ਅੱਸੂ ॥ ੧੮॥ 

੧੯. [ਰਾਮਰਾਇ ਬਾਬਤ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਰੁ੍ ਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਣਾ]। ਰ 
-ਢੋਹਗਾ ॥ ਫਾਮਰਾਇ ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਧੀਰਮੱਲ ਕ ਸਾਂਬ। ਅਪਨੀ ਮਹਿਮਾ 
ਬਹੁਤ ਬਿਧਿ ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਸਭਿ ਗਾਂਬ ॥੧ ॥ ਪਈ ॥ “ਸੁਨਿ ਤਾਯਾਂ ਜੀ ! 
ਦਿਹ ਬਿਪਰੀਤ । ਜਹੋਂ ਮੈ' ਕਰੀ ਲਖਹੁ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਿ । ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਿ ਮਹਿ 
ਅਵਰੈਗ" ਤੀਰ । ਮਿਲਨਿ ਹੇਤੁ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਧਰਿ ਧੀਰ ॥੨॥ ਠਟਕ ਰਹੇ 
ਲਖਿ ਕਰ ਬਡੇਰ । ਮਾਨਹਿ ਗੁਰ ਨ ਸਾਧ ਕਿਸ ਬੇਰਾ'।ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ 
ਕੇਤੇ ਮੈਰਿਵਾਏ । ਬਿਦੜਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਗੁਪਤਾਏ ॥ ੩॥ ਅਲ੫ 
ਆਰਬਲ ਤਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ । ਆਇਸੁ ਮਾਨੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਕੇਰੀ। ਬਿਨ ਸੈਸੈ 
ਭਯਾਰੀ ਕਰਿ ਲੀਨਿ । ਸੜਿਗੁਰ ਬਚ ੫ਰ ਨਿਸ਼ਚ' ਕੀਨ ॥ ੪॥ ਮਰਨਿ 
ਆਦਿ ਕੋ ਭਯ ਨਿਰਵਾਰਾਂ । ਹੁਕਮ ਮਾਂਨਿ ਮਾਰਗ ਪੰਗ਼ ਡਾਰਾਂ । ਪਹੁੰਚਯੋ 
ਜਾਇ ਤੁਰਕ ੫ਰਿ ਬੀਚ । ਜਹਾਂ ਸੈਤ ਦਹੀ ਮਤਿ ਨੀਚ ॥ ੫॥ ਪੂਰਬ 

_ ਕੀਨਹਿ ਕਪਟ ਬੜੇ ਰ॥ ਛਾਂਗ” ਜਿਵਾਵਨ ਕੋ ਤਬਿ ਪ੍ਰੋਰਾ।.ਖਾਲ ਅਸਭਿ 
ਸੈਂ ਸਾਂਭ ਸੁ ਧਰੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਦਨ ਪਠਨਿ ਪਗ ਕਰੇ ॥੬॥ ਭਈ ਕੌਰ ਹਠ 

_ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾਂ ।-ਛਾਂਗ ਜਿਵਾਇ ਦੇਹ ਇਸ ਕਾਲ/-। ਅਸਥੀ ਚਰਮ 
ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਖੋਂ।ਕਹਾਂ ਜਿਵਵਨਿ ਪੁਨ ਅਭਿਲ/ਖੰ॥੭॥ਬਿਗਰ ਸੁ ਪਰਤਿ”ਂ 
ਤੁਰਕ ਮਦ ਮੱਤਾ । ਸਭਿ ਜਾਨਹਿੰ ਦੁਰਮਤਿ ਚਵਗੱਤ' । ਬਹੁਰ ਜ਼ਹਿਰ 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਪਠਿ ਕਰਿ । ਪਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਪਰਹਰਿ॥੮॥ ਇਸ 
ਡੇ ਆਦਿ ਕਹਾਂ ਲੌ ਕਹੀਅਹਿ । ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਥਿਦਤਿ ਹੀ ਲਹੀਅਹਿ। 
ਜਨੋ ਜਯੋ ਕਰਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਪਨਾਯੋ । ਰਸ ਰਾਖਜੋ ਜਸੁ ਸਭਿ ਪਰ ਛਾ੧ੋ॥ 
੯॥ਅਨਿਕਭਾਂਡਿ ਕੀ ਕਰ ਚ੩ਰਾਈ।ਕਰਾਮਾਂਤ ਬਹਮਤਿ“[ਦਿਖਰਾਈ। 
ਦੁਸ਼ਤ ਸਭ ਅਵਰੇਗ ਕੀ ਸਾਰੀ। ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਬਹੁ ਕੰਨ ਬਿਗਾਂਰੀ 

“ਸੋਓਗਲੇਬ । [ਕ੧ਨ ਧਚਜ ਨਹੀਂ ਸ। ਧਰਿਆ ਔਰੇਗਜ਼ੋਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ( ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਫਲੋਂ)। “ਗੁਰੂ ਤੇ ੧੦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨ੦।' ਇਹ ਮੰਨਦ।“ਬਕਰਾ। “੩੦੩੧ ੁੰਧ ਨਾਲ । 

_ #ਪ੪ਛਬਿਗਰ ਪਕੇਂਤ । _1੫੪-ਬੁਸ੩=੦੧੩=ਸਤਯਸ਼ਕੋਤੀ । ਬਹੁਅਬਹੁਤ (੬) 
ਬੁਸ੍ਰਤੂਅਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ । (ਸ) ਵਿਸਪੂਤਿ । ਵਿ=੨; ਸਪਡਿਝ?%[=੭4। 



ਸ਼ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਖ £ਰਜ । ( ੩੬੩੮) ਰਾਸਿ 46 । ਸੰਸੂ ੧੯, 

॥੧੦॥ ਨਿਜ ਮਤਿ ਬਲ ਕਰਿ ਸਕਲ ਦਬਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਸੁ 
ਬਿਦਤਾਏ । ਤਨਕ ਬਾਂਤ ਪਰ ਪਿਤਾ ਰਿਸਾਏ । ਜੇ ਨਹਿੰ ਕਰਤਿ ਸਭ 
` ਬਿਗਰਾਏ'॥੧੧॥ਸਹਿ ਭੇਜਨ'-ਨਿਜ ਮੁਖ ਨ ਦਿਖਾਵਹੁ । ਚਹਹੁ ਰਹਹੁ 
_ਕੈ ਕਹੂੰ ਸਿਧਾਵਹੁ-। ਉਚਤ ਨਹੀਂ' ਗੁਰਤਾਂ ਕੇ ਜਾਨਾ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਮ 
ਪਰ ਠਾਨਾ॥੧੨॥ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਪਿੜ ਕ੍ਰਾਤ ਤੁਹਾਰੋ। ਅਬਿ ਲੋ ਕੁਛ ਨਰਓੰ 
'ਖਰਯੋ ਬਿਗਾਰੋ । ਲਘ ਸੁਤ ਕੀ ਚਾਂਹੜਿ ਬਡਿਆਈ । ਅਰਪਹਿੰਗੇ ਜਗ 
ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ ॥੧੩॥ ਆ੫ ਕਰਹ ਸਮੁਬਾਵਨਿ ਆਵੇ । ਹੈ ਨ ਬਿਖੇਰਾਂ 
ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਛੇ । ਯਾਂਤੇ ਜਬ ਜੋਗ ਕ੍ਰਿਤ ਬਨੰ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਜਗ ਆਛੀ 
ਛਟੀ ॥੧੪॥ ਹੇਰਹੁ ਪੂਰਬ ਬਝੇ ਹਮਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਤਿ ਭਾਰੇ। 
ਲਾਇਕ ਜੇਠੋ ਸੁਤ ਨ ਬਿਚਾਂਰਾ । ਦਿਯੋ ਅਲਪ੫ ਕੋ ਨਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ॥ 
੧੫ ॥ ਆ੫ ਅਛਤ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕਰਿ ਗਏ । ਪੀਛੈ ਅਧਿਕ ਉਪੱਦ੍ਵ ਤਏ। 
ਸ਼ ਅਰਜਨ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਘਰ ਜਾਇ। ਤਜਯੋ ਸਰੀਰ ਖੇਦ ਕੋ ਘਇ॥ 
੧੬॥ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੀਨੇ.ਦੁਖਦ ਉਪਾਉ। ਸੁਖ ਸੋਂ ਬੈਠਨਿ ਦਿਯ ਨ ਕਦਾਉ। 
ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਮਹਿ ਲਖਹੁ ਕਹਾਨੀ । ਸੋ ਅਬਿ ਰੀਤਿ ਪਿਤਾਂ ਗੁਰ ਠਾਨੀ 
॥ ੧੭ ॥ ਕ੍ਯਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸਮਸਰ ਨਹੀ' ? ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟਿ ਬਿਦਤ 
ਜਹਿੰ ਕਹੀ । ਸ਼ਮਰਬ ਹੋਂ ਸਭਿ ਜਤਨ ਬਨਾਵਨਿ । ਕਰਨ ਬਿਖੇਰਾਂ ਜਮ 
ਮਨ ਭਾਵਨਿ॥ ੧੮॥ ਦਾਦੀ ਨੋਤੀ ਕਹੁ ਲੋ ਸੈਂਗ। ਕਰਹੁ ਸੈਂਬਾਦ 

_ਉਚਾਰਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ।-ਕਜੋ' ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਚਹਹੁ ਬਿਖੇਰਾਂ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਿਬੀਏ 
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋਰ! ॥੨੯॥ ਗੁਰਤ' ਲੇਨ ਅਹੈ ਮਮ ਦਾਵਾ । ਅਲਪ ਪੁੱਤ 
ਲਿ੍ਮ ਚਹਹੁ ਬਨਾਵ।-” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਪਾਂਤੀ । ਪਠਜੋ 

ਸੁਲਗਤਿ ਜਿਸ ਛਾਤੀ॥੨੦॥ਸੋ ਲੇ ਧੀਰਮੱਲ ਦਿਗ ਆਯੋ“ਮਸਤਕ 
ਨਿ“ਪ੍ਰਬਮ ਸੁਨਾਯੋ/ਤੁਮਰੇ ਪਰ ਧਰਿਕਰਿ ਬਿਸਵਾਸ॥ਦਈਪੱਤ੍ਰਕਾ 

ਭੋਜਯੋ ਪਾਸਾ” ॥੨੧॥ ਖੋਲਿ ਪਠੀ ਆਸ਼ੈ ਸਭਿ ਜਾਨ॥ ਹਿਤੂ ਆਪਨੇ ਕਰਿ 
ਬਹ ਮਾਨ॥ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਧੀਰ ਬਡੇਰੀ।ਰਾਂਖਯੋ ਨਿਕਟਿ ਦੂਤ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥ 
੨੨॥ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਤ! ਨੋਡੀ ਸੈਗਬਰਨਨਿ ਕੀਨੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਰ/“ਜਬ! 
ਜੌਗ ਜੇ ਹੋਵਤਿ ਬਾਂਤ।ਤੇ ਨਹਿ ਹੋਇ ਸਕਹਿ ਉਤਪਾਂਤ॥੨੩॥ਕ੍ਰਿੱਤ ਅਨੁ- 
"(ਉਹ ਤਨਕ ਬਤ) ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦ ਤੀਂ ਸਭ ਵਿਗਾੜ ਦੇਂਦੀ (ਸੌਚੈਜ਼ੇ ਨੂੰ) ।ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

__ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਘੇਕਿਣ ਹੈ। ਰ 



_ ਤ੍ਰਂ ਗੁਰ ਪੂਭ੫ ਸੂਰਜ । (8੮8੯) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੰਸੂ ੧੯ __ 
ਚਿਤ ਬਨ੍ਹਿ ਦੁਖਦਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਇ ਦੇਹੁ ਸਮੁਬਾਈਜੇਸ਼ਣ ਪੁੱਤ ਭਲੋ ਹਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਸੁਮਤਿ ਜੁਤਿ ਲੋਹੁ ਬਿਚਾਰੀ॥ ੨੪॥ ਜਿਨ ਕੀਲੋ ਅਵਰੰਗ ਅਨੁਸਾਰੇ । ਅਵਰਨਿ ਕੀ ਕਯਾ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੇ”। ਇਮ ਸਮਝਾਇ 

“ਆਪ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਕਲ ਮਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਬਾਲ ਆਰਬਲ ਮਹਿੰ ਨਿਜ _ ਗੁਨ ਤੇ। ਲਿਏ ਰਿਬਾਇ ਪਿਤਾਮਾਂ ਮਨ ਤੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਚਿਤ ਪੁੱਤ ਸਭਿ ਭਜਾਗੇ। ਗੁਰਝਾ ਤੁਮਹਿੰ ਦਈ ਅਨੁਰਾਗ ॥੨੭॥ ਯਾਂ ਤੋ ਕਹਿਬੋ ਬਨਹਿ _ਨ ਕੋਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਹੁ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਨੋਈ। ਤੁਮਰੇ ਬਝੋ ਕਾਤ ਭੀ _ਆਸੋ। ਕਹਨਿ ਹੇਤੁ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਯੋ?॥ ੨੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸੁਨਡਿ ਪੁਨ ਭਾਖਾ । “ਕਹਹੁ ਜਥਾ ਉਰ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਇਕ ਜਨਨੀ 
ਕ੍ਰਾਭਾ । ਤੁਮਰੇ ਸੁਨਿ ਹੈ' ਸਰਬ ਬਿ੍ੜਾਂਤਾ ॥੨੯॥ ਧੀਰਮੱਲ 

ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਭ੍ਰਾਝਾ ਸੈਗ ਕਿਯੋ ॥ ੩੩॥ ਸੋ ਬਿਧਿ ਮੈਂ ਠੀਕੇ ਕਰਿ ਜਾਨੀ । ਸਦਨ ਆਪ ਕੇ ਹੁਇ ਭਿਮ ਠਾਨੀ'ਨੋ। ਉਚਿਤ ਪੁੱਤ ਕੋ ਤਕਾਗਲਿ ਕਰਮੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬ ਸੁਤ ਜਿਨ ਧਰਯੋ ॥੩੪॥ ਕਾਰਜ ਘਰ ਕੇ ਸਕਲ 'ਸੂਧਾਰੇ । ਕਰਿ ਚੜੁਰਾਈ ਜਸੁ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਬਿੰਦ ਆਪਨ ਕੀਠੰ॥ ਜਿਤ ਕਿ੩ ਤੇ ਪੂਜਾ ਬਹੁ ਲੀਨੀ ॥ ੩੫॥ ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਤੇ ਭਾ ਸਮਰੱਥ। _ ਤੂਰਕੇਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਹੱਥ। ਜੌ ਤੁਮ ਗੁਰਤਾ ਦੇਹੁ ਨ ਬੰਹੀ। ਬਨ ਕੇ ਅਡ _ਹੋਇ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੬ ॥ ਵਧਹਿ ਸਪਰਧਾ' ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਬਿਥੇ । ਲਘ ਸੁਭ 
"ਉਸ ਤਰ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਠਣ ਗਈ ਹੈ । (ਅ) ਠਾਣੀ=(ਮੈਂ) ਸਮਝੀ ਹੈ । ੧ਈਰਖਾ । ਰ “ੌਂਪ੫-ਹੁਦਿ ਤੁਮ ਠਾਨੀ=ਆਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੪੦) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੰਸ ੨੦. 

ਬੈਸ ਅਲਪ ਕੋ ਪਿਖੈਂ । ਗੁਰਤਾਂ ਕੌ ਬਿਗਾਰ ਸੰਭਿ ਦੈ ਹੈ। ਬਲ ਕੋ ਕਰਹਿ 

ਆਪ ਚੀ ਲੈ ਹੈ ॥ ੩੭ ॥ ਕਜੋਂ ਪੁੱਤਨਿ ਮਹਿੰ ਦੇਜ਼ ਉਪਾਵਹ " ਅਨਬਨ 

ਰਚਹੁ,ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਪਾਵਹ। ਘਰ ਬਿਗਰਹਿ ਬਹ ਪਰਹਿ ਬਿਖੇਰਾਂ। ਇਸ 

ਮਹਿੰ ਕਹਾਂ ਭਲੋ ਤਮ ਹੇਰਾ? ॥੩੮॥ ਜੇਬ਼ਤ ਕੋ ਜਗ ਗੁਰੂ ਬਨੀਜੈ । ਲ& 

ੜਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਿ ਕਰੀਜੈ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਪੀਛੇ ਇਮ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਪੁਨ 

ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਉਤਪਾਤ ਨ ਕੋਇ!” ॥੩੯॥ ਆਸ਼ੈ ਮਾਂਤ ਭਾਤ ਕੀ ਬਾਂਤ । ਸ੍ਰੀ 

ਹਰਿਰਾਇ ਸੁਨੀ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ । ਕਹਿਬੇ ਕਹੁ ਗੁਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਤਯਾਂਰ। 

ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੀ ਪਭ ਕਰਤਾਰ/ਨੈਂ ॥ ੪੦ ॥ %੩ ਐ% ੧੩ -ਡਾ੫ ਸੁਰ, ਪੱ੩ ਦਸਮ ਰਾਸ 
0 

ਪੀਰ ਮੱਲ ਕਹਿਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੇ ਲਾਮ ਊਨਿਬਿੱਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥੧੮੯॥ 

੨੦. [ਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ । ਵਾਪਸ ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਆਉਣਾ।] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਮਾਂਤ' ! ਕਾਾੜਾ ! ਸਬਿਰੱਤ' ਇਹ ਨਹਿ ਕਿਸ ਕੇ ਹਾਂਬ। ਕਰੈ 

ਉਪਾਇ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾਤਾਂ ਇਕ ਜਗ ਨਾਬ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਿ ਕੇ 

ਬਬੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ । ਪਰਖਤਿ ਗੁਨਨਿ ਗਯਾਨ ਮਨਿ ਮਾਨਿਕ। ਜਿਨ 

੩ ਪਰੇ ਅਪਰ ਨਹਿ ਕੌਈ । ਮਹਤਿ ਮਹਭਿ ਮਹੀਆਨਹਿ ਸੋਈ" ॥ ੨॥ 

ਡਿਨ ਕੀ ਕਰੀ ਸਰਬ ਸਿਰ ਧਰੈ'। ਬਿਨਾਂ ਬਿਚਾਂਰੇ ਮਾਨੋ ਕਰੇਂ । ਸਭਿ 

ਬਿਧਿ ਸ਼ੁਭ ਸੁਤ ਲਾਇਕ ਹਤ। ਨਹਿ ਆਇਸੁ ਇਕ ਮਾਨੀ ਕਿਤੇ” ॥੩॥ 

ਸੋ ਲਖਿ ਦੋਸ਼, ਦਾਸ ਕੋ ਦੀਨੀ। ਸਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤਾ ਤਬਿ ਕੀਨੀ (ਵਾਗ 

ਸੀ ਦਾੜੂ ਜੁਗ ਸੁਤ ਭਦੇ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੇ ਲਾਇਕ ਲਖਿ ਲਦੇ ॥ ੪ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਸਾਬ ਮਤਸਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰਲਤਾ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਰੀ।ਅੰਤ 
ਨਹਿ ਲਾਇਕ ਜਾਨੇ । ਨਹੀਂ ਥਿਰਾਏ ਅਪਨਿ ਸਥਾਨੇਂ“॥੫॥ ਭਿਮ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਤ ੫੨੫ । ਨਹਿ ਆਗਜਾਂ ਕੋ £ਨਿ ਮਨ ਹਰਖੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਰਮਾਨ । ਮੜਸਰ ਆਦਿਕ ਦੋਸ਼ਨ ਜਾਨਿ ॥੬॥ ਨਿਜ 

_ ਸਬਾਨ ਪਰ ਆਪ ਬਿਠਾਏ। ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਤਿਨ ਕੌ 

ਪ੍ਰਬੀਆ ਜੇਸ਼ਟ ਨੰਦ । ਨਿਜ ਮਤਿ ਕੋ ਚਿਤ ਗਰਬ ਬਿਲੋਦ॥੭॥ ਆਂਖ 
ਤਰੇ ਨਹਿ ਆਨਤਿ ਕਾਂਹੂ । ਦਰਬ ਬਟੋਰਜੋ ਬਹੁ ਨਿਜ ਪਾਹੁ ।ਚਿਤ ਮਹਿੰ 

ਚਾਤਰਤਾਂ ਜਗ ਕੇਰੀ । ਸੁਮਤਿ ਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੈਤੋਖ <ੜੇਰੀ ॥੮॥ ਤਿਸ ਪਰ 

੧3੧ਵ ਗੁਰ੍ਹੇ ਜੀ । ਸਵਿਤ=ਭਲੇ; ? ਕ ।ਵਭਿਆ ਦੇ ਵਤਿਆਂ -" ਵੀ ਵਡੇ ਹਨ ਓਹ 

ਚਇਕੇ (ਇਹ ₹ਸ) ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ(ਰਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ । "ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਨਾ ੮ਿਤੀ। 
੧੫੧:= ਕ੍ਰਿਤਿ ਕਾਰ=ਨਾਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਹਾਂਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੂਭਾਪ ਟਰ੧। (8੮੪੧) ਰਸਿ ੧੦। ਅੰਨ ੨੦, ਸਬਦ ਬਨਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਧਰਜੋ ਗਿੰਥ ਮਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਚਹੁੰ ਪੀੜੀ ਮਹਿੰ ਆਦਿ ਜਗਦੀ । ਕਰਹਿ ਬਖੀਲੀ ਜੋ ਬਨਿ ਬਾਦੀ॥ €॥ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਤਿਹ ਮੁਖ ਕਾਰਾਂ । ਕਹੂ ਨ ਆਦਰ ਲਹੈ ਕੁਜਾਰ।ਜੋ ਹੋਵਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਧਰਹਿ ਗੁਨ ਭਾਰੀ॥ ੧੦॥ ਸੋ ਲਇਕ ਗੁਰੜਾ ਕੀ ਬਨਹਿ । ਮਡਸਰ ਆਦਿ ਹੈਕਾਰਹਿ ਹਨੈ । ਰੀਤਿ ਆਦਿ ਤੋ ਇਹੁ ਚਲਿ ਆਈ । ਹਮ ਕਨੋਂਦੂੰ ਨਹਿ ਨਈ ਬਨਾਈ॥੧੧॥ ਰਾਮਰਗਇਿ ਹਮ ਤੋਜਨਿ ਕੀਨਿ । ਬਚਨ ਸ਼ਕਤਿ ਦੀਰਘ ਡਿਸ ਦੀਨਿ । ਕਰੀ ਸੁ ਕਰੀ ਅਪਰ, ਹਮ ਮਾਨੀ" । ਕਰਾਮਾਤ ਨਿਤ ਦਈ ਮਹਾਨੀ॥੧੨॥ ਨ੍ਹ੍ਿ 
ਹੁੜੋਂ ਸਭਿ ਤੇ ਕਿਯ ਬਲੀ । ਡਿਨ ਭੀ ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ ਬਿਧਿ ਭਲੀ। ਤਉ _ ਸੁਨਹੁ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਨੀ।ਦੌਂਦਹਿ ਲੋਕਨਿ ਸਿਰ ਧਰਿ ਮਾਨੀ॥੧੩॥ ਜਬ ਜੋਗ ਕੀ ਬਰਨਨਿ ਕਰੀ । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਗਰਬ ਰੀਡਿ ਪਰਹਰੀ । ਪਠਨੋ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਰਥ ਕੋ ਬੂਬਾ । ਗੁਪਤ ਬਿਦਤ ਜਿਸ ਕੋ ਸਭਿ ਸੂਝ਼ਾ ॥ ੧੪॥ 
ਕਰਨਿ ਤੁਰਕੜੇ ਕੇਰ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ । ਜਾਨਿ ਦਰਬ ਕੀ ਭਿਸ ਤੇ ਆਮਦ। 
ਅਰਥ ਬਿਪਰਜੈ ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ । ਹਮ ਕੋ ਭਈ ਨ ਇਹ ਮਨਭਾਵਨ॥ ੧੫॥੮ਤੋ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਕੁਛ ਕਰਿਝ।ਨਹੀ' ਕਰੋਸ ਅਪਨਿਬਲ ਧਰਿਬੇ% 
ਡਉ ਦੇਖੀਅਹਿ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਾ।ਕਯੋ ਤਿਸੀ ਕੋ ਜਨ ਬਨ ਰਾਜਾ॥੧੬॥ 
ਕਿਸੁ ਬਾਤ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਤਾਂਹੀ । ਬਨਜੋ ਪੂਜ ਬਡ ਜਗ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਅਹੈ' ਵਿੱਖਯਡ ਮੈਂ ਬਡ ਹੇਤੁਪਹੁੰਚੈ ਗੁਰਤਾ ਕਿਸ ਨਿਕੋਤ॥੧੭॥ਗਾਵੀ ਰਚੀ ਮੇਸ਼ੂਰ ਜਬਾ । ਹੁਈ ਚਹੈ ਸਾਦੀ ਸੋ ਤਬਾ । ਡਿਸ ਮਹਿ ਬਸ ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਕੇਰਾ । ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਰੈ ਬਲ ਜਤਨ ਬਡੇਰਾ?॥ ੧੮॥ ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਕਾਤਾ ਗੁਰ ਬੈਨ । ਨਹੀ' ਭਈ ਚਿਭ ਮੈਂ ਕਿਮ ਚੈਨ । ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਬਹੁਰ 
ਉਚਾਰੀ । ਰਾਮਰਾਇ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਰੀ ॥੧੯॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਉੱਡਰ ਗੁਰ 
ਦੀਨੇ । ਸੋ ਮਡਿ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਬੋ ਕੀਨੇ” । ਭਉ ਕਹਡਿ ਹੀ ਰਹੈ' ਹਮੇਸ਼ । 
ਪਹੌਰ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੇ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਈ । 5ੰਡਾਵ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ । ੧ਲਹੀਂ ਧਰਿਆ ਸੂ । `ਤੀ ਬੀ ਵਖ ਲਓ (ਉਸਦੇ ਪਾਸ) ਬਏਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਸੇ (ਸਮਾਜ) ਨਾਲ਼ ਉਹ ਮਾਨੋ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਡਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ) ਗੁਰਿਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ (ਹੇਰ) ਘਰ ਪਹੌਚਣਾ ਹੈ । (ਨਾਵੇ' > ਦਸ ਗੁਰਾਂ ਵਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕਿਆੰ ਫਲ ਸੀ 14 ਮਧ ਗਲ ਤੈ ਬਹਤ ਜਤਨ ਬਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ । ?ਸੇ ਸਲਾਹ 
ਨ 78 । 



ਰੋ ਗੁਤ ਪੁਭਾਘ ਸੂਰਜ। __ (੩੮੧੨) ਫਾਸ ੧੪। ਸੰਸੂ ੨੦ 

ਮੰਚ੍ਰੁ ਗੁਰਭਾ ਜੋ ਪੁੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼₹॥੨੦॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹਨਠਿ ਜਾਨਿ ਗੁਨ 

ਖਾਨੀ। ਰਾਮਰਾਇ ਕੀ ਉਪਮ ਮਹਾਨੀ । ਪੱਖੀ ਭਏ, ਟਰਤਿ ਨਹਿੰ ਟਾਂਰ
ੇ। 

ਦਵਨਿ ਚਹਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੨੧॥-ਅਹੈ ਅਨੁਚਿਤ” ਨ ਦੁਚਿਤ ਜੁ 

ਚਿਭ ਮੈਂ । ਭਿਸ ਕੋ ਬਨਿ ਪੱਖੀ ਹੁਇ ਹਿਤ ਮੈਂ । ਢਿਨ ਪ੍ਰਡਿ ਕਹੜਿ 

ਬਿਚਾਰਡਿ ਨਾਂਹੀ।਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਘਟਤ' ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ-॥੨੨॥ਬੀਚ ਜਾਮਨੀ 

ਚਿਤਵਤਿ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਤਿ ਸੋਚ ਮੱਜਨ ਚਿਤ ਚਹੇ । ਬਿਦਤਿ ਸਭਿ
ਨਿ ਮਹਿੰ 

ਸੁਨਤਿ ਉਚਾਂਰੀ । 'ਦੁੰਦਭਿ ਦਿਹ ਬਜਾਇ ਹੈ ਤਯਾਰੀ॥ ੨੩ ॥ ਜ਼ੀਨ 

ਝ਼ੁਰੈਗਨਿ ਪਰ ਅਬਿ ਪਾਵਹੁ। ਦਿਵਸ ਨ ,ਚਵਨਿ ਉਤਲਾਵਹੁ"'। 

ਇਮ ਕਹਿ ਅਪਨੇ ਅਨਾਂਦ । ਕਰਾਚੋਲ ਤਰਕ ਸ਼ ਗਰ ਪਾਏ॥੨੪॥ 

੩ ਪਾਲਨਿ ਕੌ ਜਾਮਾ ਵਬੈ । ਸੂਖਮ ਅਧਿਕ ਦਿਪਹਿ ਤਨ ਸਭੇ । ਕਟ 

ਸਨ ਦਿਢ ਲਪੇਟ ਪਟ ਲੀਨਿ । ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਗਾ ਲਿਬਾਵਇਿਸ
਼ ਕੀਨ ॥੨੫॥ 

ਇੜਨੇ ਮਹਿੰ ਚੈਚਲ ਬਲ ਬਾਜੀ । ਆਵਤਿ ਮਨਹੁ ਕਰੇ ਨਫ ਬਾਜੀ । 

ਚਾਮ਼ੀਕਰ ਕੋ ਜ਼ੀਨ ਸੁਹਾਵਾ । ਜਟਭਿ ਨਗਨ ਗਨ ਤੇ ਦਮਕਾਵਾ ॥੨੦॥ 

ਮਾਤ ਵਾ ਮਿਲ ਤੜਕਾਲਾ। ਤੁਹੈਗ ਅਰੂਢਨਿ ਭਏ ਉਤਾਲਾ।
ਦੁਦਭਿ 

ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਧੁੰਕਾਰਾ। ਚਵਨਿ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਕੇ ਸ਼ੜ ਛਾਰਾਂ ॥ ੨੭ ॥ ਧੂ 

ਡਕਾਰ ਤਤਛਿਨ ਹੁਇ ਆਈ । ਜ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਲਤਿ 'ਅਗੁਵਾਈ । 

ਕੀਰਡਿਪੁਰਿ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ । ਵਾਂਦਤਿ ਬੀਰਨਿ ਤੁਰੰਗ ਬਿਸਾਲੈ॥੨੮॥ 

ਰ ਬਾਈ ਸਹਸ ਸੈਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਚਲੀ ਧੂਲ ਚਢਿ ਨਭ ਪਰ ਛਾਈ। ਉਨ
ੰਘਿ 

ਪੰਥ ਕੋ ਕੋਸ ਕਿਤੇਕ। ਉਤਰਿ ਪਚੇ ਪ੍ਭੁ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੨
੯॥ਸਕਲ 

ਬਹੀਰ ਸਿਵਰ ਕਹੁ ਘਾਲਾ। ਤਿਰਿਟ ਕਾਸ਼ਟ ੩ ਸੈਚਿ ਉਤਾਲਾਂ। ਖਾਨ ਪਾ
ਨ 

ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਸ਼੍ਰਮ ਨਿਰਵਾਰਨੋ ਬਸਿ ਤਿਸ ਥਾਈਂ ॥੩੦॥ ਸੋਚ 

ਵਡਾ। “(ਹਰਮਲ ਜੇ ਕਟਿਦਾ ਹੈ) ਸੇ ਅਨੌਗ ਹੈ। “ਦਿਨ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਓ (ਉਸ
 ਤੋਂ ਪਹਿਨ) 

ਛੇਤੀ ਢੜ੍ਹ ਚਲੋ । “ਵਬਾਉ । ਰ ਰ ਰ 

`___ #ਪ੍ਿਬੀਅ; ਧੈਰਮਲ; ਰਾਮਰਾਦਿ ਆਦਿ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਦੁਠਿਆਵੀ ਵਿਰਾਸਤ `ਤੇ ਨਿਜ 

ਐਸ਼੍ਰਜ ਦਾਤੀ ਸਮਝਨ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਸੀ ਆਤਮ ਪਦ > ਨਿਜ ੫ ਥਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 

ਰਖਿਆ >ੇ ਉੱਧਾਰ ਦੀ ਭਿ ਮੰਵਾਰੀ ਦਾ ਟੰਮ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਮੁਕਰਰ ₹ਈ
 'ਬਾਤ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਢੋਣ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ 
ਪੈਂਦੀ ਸੀ; 

ਛਹ ਇਕ ਉਨ੍ਹੀਂ ਢਾ ਰੂਹਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੀਨ
ਾਰ ਹੈ। 



__ਐ੍ ਗੁਰ ਪੁਤ੫ ਸੂਰਜ। ___ (੩੮੪੩) ਰਬੰਸ ੧੦। ਸੰਸੂ ੨੧. 
ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਕਰੇ । ਤੂਰਨ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਧਗੇਤੋਗ ਐਂਚਿ ਤਬਿ 
ਕ਼ੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ' । ਗੁਰੂ ਬ਼ਹੀ ਸਿਵਕਾ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ੩੧॥ ਤਤਛਿਨ 
ਆਦਿ ਅਰੂਢਤਿ ਭਏ । ਚਮੂੰ ਸਹਿਤ ਮਗ ਗਮਨੜਿ ਭਏ । ਇਮ ਦਿਨ 
ਪ੍ਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਾਲੇ । ਪੰਥ ਉਨੈਘਿ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ॥ ੩੨ ॥ਪੁਨ 
ਸਤਦ੍ਵ ਸਲਿਤਾ ਅਗੁਵਾਈ । ਗਨ ਜਲ ਜੋਤੁਨਿ ਕੇ ਜੁੜਿ ਆਈ। ਘਿਰੇ 
ਉਤਰ ਕਰਿ ਤੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਕੋਵਟ ਕੋ ਹਕਾਰਿ ਤਤਕਾਲ॥੩੩) ਸੁੰਦਰ 

_ ਨਈ ਨਾਉ ਅਨਵਾਈ। ਪ੍ਰਭੁ ਅਰੂਢਿ ਜਲ ਪਰ ਚਲਿਵਾਈ । ਪਰਲੋ ਪਾਂਰ 
ਉਡਰਿ ਬਿਰ ਹੋਏ । ਪੁਨ ਢਢ ਚਮੂੰ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਏ॥ ੩੪ ॥ ਗੁਰੂ ਅਰੂ- 
ਵਤਿ ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ । ਸੁਭਟ ਸਗਲ ਗਮਨੰਤਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਕੀਰਿਪੁਤ 
ਸੁਧ ਗੀ ਸਭਿ ਭਵਨੂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕੂ 'ਆਗਵਨੂ ॥ ੩੫ ॥ ਸੁਨਿ 
_ਸੁਨਿ ਮੰਗਲ ਨਾਨਾ ਸਾਜੈ'। ਨੌਬਤ ਪੁਰੀ ਪੌਰ ਪਰ ਬਾਜੈਂ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ 
ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ। ਗਰੀ ਮਾਂਰਜਨ ਕਰੀ" ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੩੬ ॥ ਕਚਿ ਛਿਰ- 
ਕਾਵਨਿ ਧੂਰ ਦਬਾਂਈ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਭਿ ਕੋ ਉਰ 
ਆਨੰਦ ਭਰਿ ਆਏ।ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਹਿਯਰੇ ਲਲਚਾਏ॥੩੭॥ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਸ ਦਾਸ ਅਗਾਊ। ਮਿਲੋ ਨਿਸੇ ਨਰ. ਗਨ ਧਰਿ ਭਾਊ । ਬੂਬੀ ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਰੂ 
ਸ਼ਭਿਹਿਨਿ ਕੀ। ਕਰੀ ਬਤਾਵਨਿ ਝਿਨ ਤਨ ਮਨ ਕੀ॥ ੩੮॥ ਸੁੰਦਰ 
ਸਦਨ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ। ਪੁਰ ਜਨ ਪਰਵਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਇ ਡਿਹਾਵਲ 
ਬਹੁ ਬਰਭਾਯੋ । ਸਭਿਨਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਮੁਖ ਪ੧ੋ॥੩੯॥ ਸੋਢੀ ਸੂਰਜਮਲ _ 
ਡੇ ਆਦਿ। ਮਿਲੇ ਆਇ ਧਰਿ ਧਰਿ ਅਹਿਲਾਦ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਸਤਿਕਾਰੇ । ਕਿਭਿਕ ਸਮੈ ਬਿਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ ॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋ 
ਉਛੋਰ।' ਸੁਹਾਏ । ਬੋਦਹਿੰ ਸੁਭਰ ਹਰਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਨਿਜ ਬਲ ਥਿਰ਼ਤਾ 
ਕਗਨ ਨਿਹਾਰੇ । ਗੁਨ ਗਨ ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਉਦਾਰੇ॥੪੧॥ ਭਯੋ ਸਪੂਤ 
ਘਰਮ ਪ੍ਰਿਯ ਪਿਤ ਕੋ । ਕਰਤ ਸਿਖ ਸੈਗੜਿ ਕੇ ਹਿਤ ਕੋ। ਬਸਡਿ ਭਏ 
ਕੀਗੰਤਪੁਰ ਆਇ । ਸਪਭਮ ਸ਼ਾਂਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ॥ ੪੨॥ %੪ % ੩੩ 
ਮ੍ਰਭਾਪ ਨੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਢਸਮਿ ਫਾਸ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਡਿਪੁਰਿ ਆਗਮਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਟੇ ਲਾਮ ਕਿੰਸਭੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੩੦ # 

੍ ੨੧. [ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਿਆਂ । ਸਿੱਖੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਣਿਆ ਦਾ ਵਾਗ]। __ 
ਦੌਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰ ਸਤਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਮਾਂ ਬਿਡਾਇ । 
"ਤੇਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਫ੍ਹੀ ਕੀਤੀ (ਪਰ)''''। “ਗਲੀਆਂ ਦੂੰਕੀਆਂ । “ਗੀਦੀ ਬਿਚ । 



“ਵਜ ( ੩੮੪੪ ) ਰਾਸਿ ੧੦। ਸੰਨ ੨੧, 
ਖਜਨਿ ਕੌ ਸੁਖ ਦੇਤਿ ਹੈ' ਦਸ਼ਟਨ ਦ੪ ਸਮੁਦਾਇ ॥੧॥ ਚੰਪਈ॥ ਏਕ 

ਦਯੋਸ ਮਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਠਾ। ਬੈਠੇ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯਕ ਮਹਾਨਾ। ਸਮੇਂ ਅਰਾਮ 
_ਕਰਨ ਕੌ ਜਾਨੇ। ਪੰਢਿ ਗਏ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਸਾਨੇ ॥੨॥ ਸੂਖਮ ਬਸਤ੍ਰ ਉਪਰੇ 
ਭਾਨਾ ।ਕੁਛ ਸਿਖ ਹਤੇ ਅਲਪ੫ ਤਿਸ ਥਾਨ'। ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਜਬ ਏਵ 
ਬਿੜਾਏ । ਕਿਸੂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਇ ਸਿਖ ਆਏ ॥੩॥ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁ ਗਾਂਵਤਿ । ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨਬੇ ਉਪਜਾਵਤਿ । ਸੁੰਦਰ ਸੁਰ ਤੇ ਰਾਗ 
ਬਸਾਂਵੈਂ । ਗਨ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਗਾਇ ਰਿਬਾਵੈਂ । ੪॥ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ 
ਦਰਬਾਰ । ਸੁਪਤੇ ਜਾਨੰ' ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ । ਉਰ ਮੈ" ਕਰੈਂ ਬਿਚਾਰ ਬਿਸਾਲਾ। 
=ਗਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਨਹਿ 'ਦਸ ਕਾਲ॥੫॥ ਸੁਧਿ ਧੁਨਿ ਜਾਗਹਿੰ ਕੋਪਹਿੰ 
ਨਾਂਹੀ । ਹਮਰੀ ਨਿੰਦ ਇਠੁ ਉਚਫਟਾਹੀ-। ਕਹਹਿਂ ਪਰਸਪਰ “ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਦਾ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਹੇ ਜਦ ਕਦਾ॥੬॥ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ"। 
ਜਯੋਂ ਜਲ ਕਮਲ ਅਲੋਪ ਅਨੂਪ । ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਆਨੰਦ ਧਰੈਂ। 
ਹਮ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਨ) ਕਰੇਂ” ॥੭॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ। 
ਸੁਰ” ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉਰ ਅਨ੍ਰਾਂਗ । ਸੁਨਿ ਬਾਨੀ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ । 
ਕਰੀ ਸ਼ੀਘਤਾ ਸਿਹਜਾ ਤਕਾਗੇ ॥੮॥ ਹਰਬਰਾਇ” ਜਬਿ ਨਿੰਦਾ ਤਯਾਗੀ । 
ਘਾਟੀ” ਚੋਰ ਗੋਡ ੫ਰ ਲਾਗੀ । ਤਜਿ ਪ੍ਰਯੌਕ ਕੋ ਉਠੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਜਾਨੂ 
ਲਗਯੋ ਉਤਰਰਬੇ ਕਾਲ ॥੬॥ ਪਾਟ ਦੋਫ ਸੁ ਦਾਸੀਨ ਹੇਰ । ਕਰ ਧੀਰ 
ਮਰਦਨਿ ਕੀਨ ਘਨੋਰੰ।ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਪੂਛਨਿ ਲਾਗੇ//ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਗੂਰ ਤੁਮ 
ਕਿਸ ਬਧ -ਜਗੇ$॥੧੦॥ ਬਚਨ ਆਪ ਕ ਸ਼ਬਦ ਬਨੇ ਹ।ਨਰ ਤਾਰਨ 
ਹਿਡ ਸੁਖਦ ਭਨੇ ਹੈ' । ਸੈਕਨ“ ਕਿਸ ਕੀ ਰਾਵਰ ਧਰੀ । ਕਾਜ ਕਵਨ 

_ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਕਰੀ॥੧੧॥ਹਰਬਰਦ ਅਥਿ ਐਸੇ ਜਾਂਗ॥ਪਾਟ। ਚੋਫ ਗੋਡ ਮਹ 
ਲਾਰ।' । ਸੁਨ ਕਾਰ ਸ਼੍ਰ ਗੱਰਰ॥ ਉਚਾਰੇ । “ਸੁਨਹੁ ।ਸੱਘ[ਫੁਮ ਹੋ ਮਮ 
੫ਯਾਰੇ॥੧੨॥ਗੁਰ ਅਨਤੇ ਬਚ ਬਾਨੀ ਰੂਪ।ਯਾਂਕ! ਮ[ਹੰਮਾਂ ਅਮਤ ਅਨੂ੫/ 
ਭਵ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਕਹੁ ਡਰਨ)” । ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖੰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਕਰਨੀ 
॥੧੩॥ਪਾਠਕਰਿਦੇ ।ਖਕਾਰਨਿ ਹਰਨੰਮਹਰਨ। ।ਤਸ਼ਨ' ਸਿੰਘਨਿ ਬਰਨੀ'੧ 

_`ਦੇ ਪੂਕਾਸ਼ਕ ਦੂਖ ਹਨ।"ਅਵਾਜ਼। “ਘਬਰ' ਵਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ।”(ਮੰਜੇ ਦੀ)ਬਾਹੀ ਦੀ। “੬ _ 
#ਗੂਰੂ ਦਾ ਅਨਡਵ ਬ/ਣੰ੧ ਦੇ ਦੂਘ ਵਿਚ ਹੈ; ਭਾਵ ਬਾਣੈ। ਗੁ ਹੈ। ?? ਸਾਰ ਜ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 
ਹੈ ਉਸ ੫੮" (ਤਾਰਨਹਾਰ) ਬੇੜੀ ਹੈ । ਹਰਨ (੍ਰ੫) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ (ਮਾਰਨ ਲਈ)) ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੂਪ 
ਹੈਸੈਸ ਵਟੁਫ=ਦਰ) ਜ਼ਾਤ) ਭਢ; ਅਖਰ; ਗੁਰ; ਜਨ) ਨੂ) ਮਨ) ਕੇਸਰ) ਦਿ;,ਆਢਿ[। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੪੫) ਫਬੀਸ ੧੦ । ਮੰਨੂ 3੧. 

ਬਰਨੀ ਗੁਰ ਦਖ ਤਰੁ ਕੋ ਕਰਨੀ।ਕਰਨੀ ਗਕਾਨ ਅਗਨਿ ਕੋ ਅਰਨੀ' 
॥੧੪॥ਜੋ ਸਿਖਗੁਰਬਾਨੀ ਭੈ ਕਰੇ।ਬਿਨਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰਤਰੈ।ਗੁਰਬਾਨੀ 
ਮਹਿੰਮਾ ਮਹੀਯਾਨੇ।ਜੇ ਮਿਰਯਾਦਾ ਹਮ ਨਹਿੰ ਠਾਨੇ ॥੧੫॥ ਤੌਂ ਸਿਖ ਭੈ ਨ 
ਕਰੇ ਗੋ ਕੋਈ।ਬਿਨ ਤੇ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੋਯ ਨਹਿੰ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਨ) ਕੋ ਕੈ ਹਮ ਧਰਿ 
ਕੌ।ਤਜਜੋਪ੍ਰਯਕ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਕਰਿਕੈ॥੧੬॥ਜੋਦੋਂ ਸਿਖ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੈ। 
ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਤੀੜਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਨ ਮੈਂ। 
ਡਿਹ ਗੁਰਬਾਨੀ ਭੇ ਨਹਿ ਮਨ ਮੈਂ॥ ੧੭ ॥ ਬਿਨ ਤੈ ਭਗਤਿ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਹੋਇ। ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਠ ਗਕਾਨ ਅਵਿਲੋਇ। ਗਯਾਨ ਬਿਨਾ ਮੁਕੜੀ 
ਕਿਮ ਪਾਇ। ਮੁਕਤਿ ਬਿਨਾ ਨ ਅਨੰਦ ਸਮਾਇ ॥ ੧੮॥ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ 
ਸ੍ਰਿਖਲ ਏਹੀ'। ਗੁਰਬਾਨੀ ਭੈ ਤੇ ਸੁਖ ਲੋਹੀ । ਬਿਨ ਤੈ ਭਗਤਿ ਨ ਜਗਤ 
ਭਰਾਵੇ[। ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਜਗ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੯॥ ਜੋ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਸੁ 
_ਸਿਖ ਹੈ ਮੇਰਮਗੁਰਬਾਨੀ ਭੇ ਡਿਸੈਘਨੇਰਾ।ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਨੀਧਾਰ॥ 
ਜਾਨਹੁ ਸੋ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਹਮਰਾ॥੨੦॥ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਲਖਯੋ ਮਹਾਂਤਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦਤਿ ਕਰ ਬੈਦਿ । ਸਿਰ 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ॥੨੧॥/ਸ੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰੁਨਾਕਰੀਅਗਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰ ਇਹੀ ਉਚਰੀਅਹਿ । ਹੁੱਦ ਗੁਰਬਾਨ) ਕੋ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤਿ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਦਰ ਜਾਪਤਿ ॥ ੨੨॥ ਲਗਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 
ਮੜਾਰਾਂ । ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦ ਹਮਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ । ਬਸਹੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿੰਮਾ ਇਸ 
ਕੋਰੀਕਟਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਮਨਿ ਕੀ ਬੇਰੀ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ- 
ਰਾਇ। ਦੀਨਸਿ ਬਰ ਬਾਨੀ ਕੈ ਭਾਇ!” । “ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਹ ਮਨ 

“ਦੁਖ ਰੂਪ ਇਛ ਨੂੰ ਹ7ਤਨੀ ਵਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ੨1ਤੀ ਹੈ । “ਗਿਆਨ ਟੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦ 
ਪੁਕਾਸ਼ ਕਟਨ ਨੂੰ ਅਰਨੀ (ਲਕੜੀ ਵਤ) ਹੈ । [ਅਰਣੀ=ਉਹ ਲਕੜੀ ਦਾ 5; ਜਸ ਤੋਂ ਯੱਗਾਂ 
ਵਿਚ ਅਗਨੀ ॥ਨੀਦੀ ਹੈ|। “ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ £ ਗਲੀ ਇਹ (ਉਪਰ ਬੰਨ੍ਹੀ) ਹੈ:-(ਹ ਬਿਨਾ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਗ੨੧ ਬਿਨ! ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ; ਗਿਆਨ ਬਿਨ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਬਿਨ' 
ਆਨੰਦ ਨਗੇ; ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ) । ( ਅ) ਕਾਰਲ ਤੇ ਕਾਰਜ ( ਦੀ 
ਕੰਡਲੀ ਦਾ ਏਣਿਆ) ਇਹ (ਮੈਸ ਰ ਇਕ) ਨੌਗਲ ਹ।। (੬) ਕਾਰਨ ( ਅਗਿਆਨ ) ਕਾਰਜ 
(ਸਰ) ਦੋਵੇ' ਗਲ (=8ਧਨ) ਹਨ । "ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰ ਦਿਤਾ। 

ਸਾਂਪਾਂ£=ਸੋ ( 1ਹਗੁਰ੍ਵਕ ਹੈ:--ਬਿਨੂ ਤੇ ਡਗਤੀ ਤਰਨ ਕੈਨ । _|੪ਲਾਵਲ ੧ ੫ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤ ਸਰਜ। ___ (੩੮੪੬) ਗਸਸ ੧6 । ਸੱਸ ੨੧. 
_ਛਾਗਾ । ਕੌਰਿ ਜਨਮ ਕੋ ਸ਼ੋਵਤਿ 'ਜਾਗ॥ ੨੪ ॥ ਮਨ ਜਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹੀ 
ਨਿੰ ਸ਼ਾਨੀ।ਪ੍ਰਿਯ ਲਾਰ/ਹ ਉਰ ਸਡਿਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਪੈਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ ਕੇ ਉਰ 

__ਭਾਈ। ਸਮ ਸਲਿਡਾ ਮਨ ਮੀਨ ਬਨਾਈ ॥੨੫ ॥ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਜਿਨ ਕੋ 
ਮਨ ਕਾਨਨ' । ਬ੍ਚਗੰਹ ਨਿਭ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ੫ਚਾਨਨ” । ਡਾਰੋ ਭਰਮ” 
ਭਿਰਯੋ ਨਰ ਡੋਲਹਿਗੁਰਬਾਨੀਤਾਰੀ” ਮੈਗ ਖੋਲਹਿ॥੨੬॥ਭਗਤਿ ਵਿਰਾਰ। 
ਗਜਾਨ ਗੁਨ ਘਨੇ। ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਕੋਸ਼ਠ, ਸੋ ਤਬਿ ਚੁਨੇ“। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ 
ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ । ਮਨ ਦਾਸਨਿ ਤਰੁ ਕਰਹਿ ਸੁਖਾਵਨ”॥ ੨੭॥ ਜਿਸ 
ਕੇ ਭਾਗ ਪੁਰਬਲੇ ਜਾਗਹਿਂ । ਗੁਰਬ।ਠੀ ਤਿਸ ਮੀਠੀ ਲਾਗਹਿ । ਬਿਨਾਂ 
ਭਾਗ ਤੇ ਲਖਹ ਨ ਕੋਈ ।ਕਿਮ ਕਲਿ ਬਿਖੈ ਪਾਇ ਗਤਿ ਸੋਈ? ॥੨੮॥ 

__ਇਮ ਸਭਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾਸਨਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਯ ਚਹਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸਇਕ 
ਦਿਨ ਚੇਚਲ ਚਢੇ ਤੂਰੇਗ। ਗਏ ਵਹਿਰਿ ਬਹੁ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ॥ ੨੯ ॥ 
ਚਲਤ ਚਲਤਿ ਐਸੋ ਬਲ ਪਾਯੋ । ਹੁੜੋ ਉੜੋਗ ਦੇਖਿ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਉਦੋ 
ਪਰਬਤ ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ । ਪਹੁੰਦੇ ਤਹਿ ਲੇ ਸੈਗਤਿ ਭੀਰ।੩੦॥ਥਲ ਅਰੁ 
ਡਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਂਵੇ।ਸਿਖ ਭੀ ਖਰੇ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਗਾਢੇ।ਚਿਚੇਕਾਲ ਜਥਿਬੀੜਤੋ 
_ਭਹਾਂਸੇਗਤ ਭਈ ਬਿਸਮ ਉਰ ਮਹਾਂ।੩੧॥ਬਕਤਿ ਚਰਨ ਸਭਿ ਕੇ ਹੁਇ 
ਗਏ/ਹਾਬ ਜੋਰ ਤਬਿ ਬੂੜ[ਤਭਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਜੀ!ਅੰਤਰਜਾਮੀ!ਸੇਵਕ 

_ ਸ਼੍ਰੇਯ ਦੇਡਿ ਹੋ ਸ਼੍ਰਾਮੰ॥੩੨॥ਕੌਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਈਹਾਂ ਖਰੇ $। ਨਹਿਂ ਫੁਲਵਾਗੇ 
ਫੂਲ/ਨੇ ਖਿਰੇ । ਸੈਲ ਨਿਕਟਿ ਹੈਂ, ਸੈਲ ਨ ਆਨ?” । ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ॥੩੩॥ਖਰੇ ਹੋਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਔਰ। ਨਹਿੰਨ ਬਿਲੋਕਡਿ ਹਮ 
ਇਸ ਠਗਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਸੋਗੰਡ ਬਿਸਮਾਇ । ਕਹਿ ਅਰਜ਼ੀ, ਮਰਕੀ ਜਿਮ 
ਪਗਏ॥੩੪॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ#ਸੁਨਹੁੰ ਸਿੱਖ ਸੈਗੜਿ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ(ਜਗ ਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਬ॥ਖੰਡ ੫ਖੰਡਨਿ ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ॥੩੫॥ 
ਭਜ਼ਮ ਜਹਾਜ ਤਿਨਹੁੰ ਜੋ ਭਾਰਾਂ । ਪਰਜੋ ਕ੍ਰਮਰ ਮਹਿਂ ਕਰਮਿ ਉਦਾਰਾ'। 
"ਮਨ ਟੂਪੀ ਬਨ ਵਿਚ । “ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਰ । “ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਮੈਦਰਾ । “ਕੁੰਜੀ । %( ਜੈਦਰਾ 

_ ਖੁਹਲ ਕੇ) ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ,ਥ੍ਰਾਗ, ਗੜਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ -ਚੁਣੇਗਾ । #ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ( ਰੂਪੀ ) ਬ੍ਰਿੱਛ ਨੂੰ ( ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ੯ਦਨ ) ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਰੰਬਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
”ਪਹਡ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੇਰ (ਕੋਈ) ਨਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਭਵ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ 

_ਸਾਂਹਮਣੇ ਨਹੀਂ । 'ਬ੍ਹੂਤਾ ਡਰਮਦਾਂ ਹੋਇਆ (ਸਿਂ ਦਾ) ਜਹਾਜ ਫਥਰ ਵਿਚ ੧ ਗਿਆ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਰਚ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੪੭) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਅੰਨ ੨੧. 
_ ਘਾਣ ਪਹੁੰਚਿਬੇ ਮਗ ਛੁਟਿ ਗਯੋ।ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੁਇ ਨਯਾਰੋ ਭਯੋ॥੩੬॥ਜੁਦੇ 

ਜੁਦੇ ਸਗਰੇ ਹੁਇ ਗਏ।ਪਰੇ ਭੰਵਰ ਕੋ ਅਵਘਣ ਲਏ ਕੌ >ਹ ਪੰਥ ਪਰੋ 
ਬਹਿ ਜਾਤੇ“। ਕੋ ਕੋ ਕੋਠੇ ਆਨਿ ਲਗਾਤੇ ॥੩੭॥ ਆਪ ਆਪ ਹੁਇ ਸਭਿ 

ਗਏ । ਡਿਸ ਕੌ ਹਮ ਅਬਿ ਦੇਖਤਿ ਭਏ।ਸਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਧਕਰ 
ਕੇ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਉਰ ਤਥਿ ਬਹੁ ਧਰਕੇ ॥੩੮॥ ਭਏ ਦੀਨ ਕਠਿਤੇ 
ਬਿਨਤੀ । “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ? ਭਈ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਗਿਨਤੀ । ਭੇਵ ਨ ਪਾਇ 

ਕੈ ਕਯਾ ਆਸ਼ੈ । ਸਮੁਬਾਵਹੁ ਇਹ ਕਰਹੁ ਪ੍ਕਾਸ਼ੇ।੩੯॥ ਜਿਮ ਦਾਸਨਿ 
ਫੀ ਜਾਇ। ਤਿਸ ਪ੍ਕਾਰ ਦਿਹੁ ਹਮਹੁ ਬੜਾਇੰ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੂ 

$ ਕੇ ਮੁਸਕਾਏ । €ਦੌ ਸਿੱਖਹ[ ਬੂੜਹੁ ਇਸ ਭਾਏ ॥੪੦॥ ਸਿਖ ਸੇਵਕ 
ਭੂਲ ਗਏ ਹੈਂ।ਬਝ ਕੁਲਾਵਨੀ ਬਿਖੈ ਪਏ ਹੈਅਰਬ ਲੋਭ ਕੋ” ਬਸੀ 

ਪਰੇ ਹੈਂ । ਪਾਖੰਡਨਿ ਕੀ ਪੂਜ ਕਰੇ ਹੈਂ॥੪੧॥ ਕਾਦੇ ਪਾਦੇ“ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈਂ । 
ਤਨਕ ਸਿੱਧਿ ਜਗ ਮੈਂ ਦਿਖਰਾਵੈਂ । ਕਾਚੀ ਮਤਿ ਕੇ ਹੁਇ ਤਿਨ ਪਾਛੇ। 
ਚਲਹਿ ਕੁ ਮਗ ਨਹਿ ਪਾਪੜਿ ਆਫੇ॥੪੨॥ਸਤਿ ਮਤਿ ਤਯਾਗਹਿੰ ਤਹਿ 
'ਅਨੁਰਾਗਹਿੰ#। ਕਾਚੇ ਹੀ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਲਾਗਹਿਂ। ਤਜਿ ਕਰਿ ਭਗੜਡਿ _ 
ਕੁਮਾਰਗ ਚਲੋਂ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਹੁਇ ਭਲੇ ॥੪੩॥ ਜਿਸ ਤੇ ਇਿ ਰ 
ਕਰਹਿੰ ਮੁਖ ਜਾ੫। ਪੁਨ ਨਿੰਦਹਿ ਤਿਨ ਮੂਰਖ ਆਘ ਇਮ ਜਹਾਜ 
ਪਰ । ਜੁਦੋ ਦੁਦੋ ਭਾ, ਜਬਿਹੂੰ ਟੁਟਯੋ” ॥ ੪੪॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰਬਾਂਕ 
ਸਿੱਖ ਬਿਸਮਾਏ। ਕਿਝਿਕ ਕਾਲ ਧੰਰ ਮੌਨ ਬਿਤਾਏ।ਬਹੁਰ ਸਮੁੜਿ ਕਰਿ 
ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ । ਬੋਲੀ ਸੰਗਤਿ ਛੋਰਿ ੈਤਾ੫ ॥ ੪੫ ॥ #ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਭੁ !ੜੁਮਹੋ 
ਬਖ਼ਸ਼ਨਹਾਂਰੇ । ਭਵਜਲ ਤੇ ਨਿਜ ਸਿੱਖਯ ਉਧਾਰੇ । ਬਡ ਕਸੂਤ ਸੈਗਤਿ 
ਮਹਿੰ ਭਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜੁ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਿਯੋ ॥੪੬॥ ਨਿਜ ਜਹਾਜ ਕਬਿ 
ਮੈਲੋ ਇਹੈਊਜੁਦੋ ਜੁਦੋ ਕੈ ਇਸ ਥਿਧਿ ਰਹੈਊਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਲਾਜ ਤੁਮ ਹੀ 
ਕੋ । ਕਰਹੁ ਕਿ ਨਹਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਨੀਕੋ?।੪੭॥ ਭਗਾਂਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਹ 
ਸਦਾ। ਗਈ ਬਹੋਰਤਿ ਹੋ ਜਦ ਕਦਾ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਸਾਈ ! 
“ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਏੰਬ ਗਿਆ ਹੈ । “ਪੰਮਣਘੇਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਖਾ ਰਾਹ ਲਿਆ 
ਹੈ । “ਕੋਈ ਭਾਂ ਔਖੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਟੁੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । $ਧਲ ਦੇ ਲੋਭ ੧ । “ਕੱਚੇ ਪਿਲੇ। # ਸਤਿ 
ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ) ਮਤ ਛੇਭ ਕੇ ਤਿਨ।(੨"ਦਿਆਂ) ਦੀ ਮਤ ਦਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਹਨ । 
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ਸਰੀ ਰੁਚ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ ! (੩੮੪੮) ਰਜੀਸ ੧੦। ਸੀਸ ੨੨, 

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ੧ ਅਧਿਕ ਬਝਾਈ”॥ ੪੮॥ ਬਿਨੜੀ ਸਨਿਕੈ ਸ਼ੀ 

ਹਰਿਰਾਇ । ਏਲੇ ਸਭਿ ਤੋ ਬਾਕ ਨਾਇ । “ਕਿਡਿਕ ਸਮੋ ਪਰਿ ਹੈ ਅਸ
 

ਟੋਰ! । ਬਿਗਰ ਜਾਇ ਸਭਿ ਟੌਟਹਿੰ ਟੌਰ ॥ ੪੯॥ ਆਦਿ ਮਸੈਦ ਸਿੱਖਯ 

ਬਿਰਮਾਇ।ਦਰਬ ਲੌਭ ਕੇ ਬਸਿਪਰ ਜਾਇ ਗੜਿਭੁਲਹਿ ਇਨਕੋਦੇਖਿ 

ਨਿਜਨਿਜ ਮਹਿੰ ਦੈ ਕਾਰ ਵਿ?ਸ਼॥੫੦॥੩ਬਿ ਦਸਮੋ ਮੈਂ ਧਰਾਂ ਸ਼ਰੀਗਦਗ 

ਤੋਗ ਕੋ ਧਨੀ ਗਹੀਰ। ₹੪ਟ ੫ਵੰਡੀ ਕਟੋਂ' ਬਿਨਾਸ਼ । ਸੰਤ ਮਹਾਂਤਮ 

ਹੋਇ ਪਕਾਸ਼ ॥ ੫੧ ॥ ਤਬਿ ਜਹਾਂਜ ਹੈ' ਕਰੋ' ਇਠੱਤ । ਪ੍ਰਗਟ ₹ਇਗੋ 

£ੰ੩ ਪਵਿੱੜ । ਦੋਡ ਉਚਿਤ ਕੌ ਦੈ ਹੈ' ਦੰਡ । ਜਾਨਹਿ ਸਝਿਗੁਰ 'ਏਕ 

%ਈੰਡ" ॥ ੫੨॥ ਫੂਟੇ ਤੂਟੇ ਜੋ ਤਬਿ ਦੋਇ । ਤਿਸ ਜਹਾਜ ਪਰ ਚਢਿ ਹੈਂ 

2ਇ। ੩ਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਾਰ ਓਤਾਹੋਂ। ਅਪਨੀ ਮੈਗਤਿ ਸਗਲ ਸੰਭਾਹੇਂ ॥ 

੫੩॥ ਭਗਤਿ ਇਫੰਗੀ” ਭਜਨ ਅਧਾਟੇ । ਹਇ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ । 

ਭਰਿ ਕਰਿ ਪੁਰ ਕਰੋਂ ਸਭਿ ਪਾਰ । ਪ੍ਰਗਤਾਵੇਂ ਅਸ ਪੰਥ ਉਦਾਰ ॥੫੪॥ 

ਸਨਿ ਸੜਿੰਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ।£ਗੜਿ ਸੁਨਤਿ ਸਕਲ ਹਰਖਾਏ।ਪੈਨ 

ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਨਖਾਨੀ । ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਨੇ ਪੈਨ ਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ੫੫॥ 

ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੈਦ ਤੁਮਾਰੇ । ਧਰਹਿਂ ਧਕਾਨ, ਭਿਨ ਕਸ਼ਟ ਬਿਦਾਰੇ। 

ਇਮ ਕਹਿ ਕਰੀ ਬੈਦਨ' ਬਿੰਦ। ਗੁਰ ਬਿਲੈਦ ਬਲਿ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ” ॥੫੬॥ 
ਇਤਿ ਸੀ ਦੁ੩ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੁਰਗ ਫਿੰਘੇ ਦਸਮਿ ਫਾਸ 'ਨ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਭਿ ਬਾਕ' ਪਾੰਗ ਨਾਮ ਏਕ ਗਿੰਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥੨੧# 

੨੨. ਪਿੰਗਣਕ ਪੂਨੰ ਗ-£ਧ ਤੇ ਉੱਤਕ ਰਿਖੀ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਲਾਖਹੁੰ ਸਿੱਖਯ ਉਧਾਰਿ। ਸੱਭਜਨਾਮ 

ਦੇ ਕਰਿ ਭਗਝਿ ਕਰੇ ਪੂਰ ਭਰਿ ੫ਾਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਜ ਸ਼ਰੀਰ ਕੌ 

ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਅੰਭ । ਚਿਤਵੜਿ ਬਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੈਤ । ਬੈਸ ਅਲਪ 

ਮਹਿੰ ਗੁਨ ਤੇ ਮਹਾਂ। ਤਖਤ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੌ ਚਿਤ ਚਹਾਂ ॥੩ ॥ ਪੂਰਬ ਅਤੂ 

ਦੱਖਨ ਸਿਖ ਜੇਈ । ਪਸ਼ਚਮ ਉ”ਤਰ ਬਾਸੀ ਕੇਈ । ਸਭਿ ਥਲ ਹੁਭੇ 

ਮਸੈਦਮਹਾਨੇਲਾਖਹੁ ਧਨ ਲੋਤੇ ਤਿਸ ਥਾਂਨੇ ॥੩॥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰ 
ਪੂਰੇ । “ਦਖਡਿ ਆਵਹੁ ਇਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੇ । ਜੇਤਿਕ ਸੰਗਤਿ ਆਵਹਿ ਨਗ । 
ਆਨਟੁ ਸਰਬ ਹਕਾਰਿ ਉਮੰਗਿ” ॥ ੪ ॥ ਲੇ ਕਰਿ ਹਲਕਾਰੇ ਗਨ ਦੌਰੇ । 

“(੨੪ ਕੇਵਲ) ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਾਣਨਗੇ । “ਇੰਕ (ਵ ਹਿਗੁ੍ੇ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 

ਫਾਲੀ ਭਗਤੀ । $ਗੁਟੂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੂਹਪ । 



ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ਸੁ । ਸਹੜ ਹ ਸਾਂਰੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਰਤਿਪੁਰੀ ਹਕਾਰੀ ॥ ੫॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤੇ ਸੈਗਤਿ ਆਈ । ਸੁੰਦਰ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਈ। ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਵਸਰ ਪਾਇ। ਦਰਸਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ॥ ੬॥ ਆਪ ਜਾਇ ਲੰਗਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 
ਕਰੈ' ਅਹਾਰ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਤਾਂਹੀ। ਸੈਗਝਿ ਕੀ ਪੰਗਤਿ ਬੈਠਾਇ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ॥ ੭ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲ। 
ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਹਿ ਬਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਰਿਖ ਕੈ ਪ੍ਰੋਰੇ ਦੋਤ ਸੈਘਾਰਯੋਂ। £ਗਝਿ 
ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸੈਗ ਉ ਚਾਰਨੋ ॥੮॥ “ਅਸ ਕਾਰਜ ਜਗ ਦਿਸ਼ਟਿ ਨ ਪਰੈ । ਪ੍ਰੇਰੈ' 
ਭਗਤ' ਜੁ ਪਰਤੁ ਨਹਿ ਕਹੈ। ਤਿਸ ੫ਰ ਕਬ ਪੁਗਾਤਨ ਸਨੀਅਹਿ। ਪੌਮ 
ਬਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੁਨੀਅਹਿ ॥੬॥ਏਹਰਾ॥ ਮਧੁਕੇਟਭ ਕੇ ਦੇਹਿ ਤੇ ਉਪਜਯੋ ਇਕ 

ਪੂੰਝ ਬਿਸਲ । ਧੁੰਧ? ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੇ ਭਯੋ ਮਹਾਂ ਸਗੇਰ ਕਰਾਲ ॥ ੧੦ ॥ 
ਚੌਪਈ ॥ ਮਹਦ ਤਾਪ ਕੋ ੩੫ ਬਹੁ ਕੀਨਸਿ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੁਖ ਕਛੂ ਨ 
ਲੀਨਸਿ । ਏਕ ਚਰਨ ਪਰ ਠਾਂਦੋ ਰਹੈ । ਬਾਨੀ ਜੀਭ“ ਨ ਕਬਿਹੂੰ ਕਹੈ ॥ ੧੧॥ ਉਰਧ ਬਾਟੁ, ਬਿਨ! ਅਲੰਬ । ਸੈਕਟ ਸਹੇ ਸਰੀਰ ਕਦੈਬ । ਮਨ 
ਥਿਰ;ਰੋਕਿ ਰਿਖੀਕਿਨਿ ਸਾਰੀ । ਰਹਿਤ ਅਚਲ, ਭਾ ਪੌਨ ਅਹਾਰੀ॥੧੨॥ 

ਰ 'ਦਕ ਤਪ ਤ੫ ਘਨੌਰੇ। ਲੋ ਦੇਵਨਿ ਤੇ ਬਰ ਬਹੁਤੇਰੇ। ਮਹਾਂ ਬਾਹੁ 
ਬਲਵਾਨ ਮਹਾਨਾ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਦੌਰਡਿ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ॥੨੩॥ ਲੀਨਸ 

_ਜੀਂਤ ਸੁਰਨਿ ਕੇ ਥਾਨ। ਕੋ ਨਹਿ ਅਤਕਹਿ ਰਣ ਮੈਦਾਨ। ਮਹਾਂ ਭਸੈਕਰ 
ਦਾ ਬਿਸਾਲਾ। ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਲ ਸੁ ਕਾਲਾਂ ॥੧੪॥ ਰਹਜੋ ਬਿਸ਼ਨੁ 
ਕੌ ਖੋਜਤ ਸੋਈ । ਜਹਿਂ ਜਹਿ ਸੁਨਹਿ ਜਾਇ ਬਲ ਸੋਈ । ਨਹਿ ਪਾਯੋ 
ਨਹਿ ਕੀਨਿ ਲਰਾਈ। ਅਪਰ ਦੇਵ ਕ੍ਯਾਂ ਤਿਹ ਅਗੁਵਾਈ ॥੧੫ ॥ ਸਭਿ 
ਭਾਂਜੇ ਭੈ ਭੀਤ ਸੁ ਹੈ ਕੈ । ਕਿਨਹੂੰ ਜੁੱਧ ਨ ਕੀਨਿ ਬਿਰੈ ਕੋ । ਮਹਾਂ ਗਰਬ 
ਕੌ ਧਰਿ ਧਰਿ ਉਰ ਮੈਂ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਧਾਇ ਸੁਰਨਿ ਕੋ ਘਰ ਮੈਂ ॥ ੧੬ ॥ 
ਸਕਲ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਕੋ ਜੀਤਨਿ ਕੀਨਸਿ। ਜਿਤ ਗਮਨੈ ਭਿਤ ਤਾਸਨਿ 

_ "ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰੈਰਿਆ ਹੋਇਆ। “ਬਾਣੀ ਜਿੱਤ ਡਾਵ 78 ਦੇ ਗਿਆ । ਬਹੁਤ ਸਾਟੇ। 
_ਐਉਟੈਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਇਰਹਦਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ €ਓਧੁ” ਨਾਮੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਥੇ 

_ ਉਹ ਬਾਲ ਪੂਸਤੀ ਹੈ ਦੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਪਣੇ ਪੁੱਤ “ਕੁਵਲਯਾਸ਼ਵ” ਫਲ, ਘੱਲਿਆ; ਜਿਸ ਨੇ 
ਕਾਬਜ ਲੂੰ ਮਚਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਵਿ ਜੀ ਠ (ਵਿਕਸਤ ਲਰੀ ਜਾਪਦੀ ਪੈ 

! 

ਰਲ 



ਰਚ ਪਤ ਮੂਭਜ । ( ੩੮੫੦) ਰ8।੧੦। ਸੀਸ ੨੧. _ 

`ਡੋਨੰਸਿ।ਇਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਗਿਜੇ ਸੁ ਕਰਿਕੈਸ਼ਮੜਿ ਹੋਇ ਸ਼
ੁਪਡਯੋਧਰ 

ਪਹਿ ਕੋ ।੧੭॥ ਰਿਰੌਕਾਲ ਸੋ ਪੋਵਜੇ ਰਹਜੋ। ਸੁਪਤਿ ਪਰੈ ਨਹਿੰ ਜਾਗ੍ਨਿ
 

ਲਹਗੋ। ਪਰੀ ਸਿੱਝਕਾ ਇੰਦ । ਨਿਪਜੇ ਭਰੁਵਰੁ ਅਨਿਕ ਬਿਲੰਦ
 । 

॥ ੧੮॥ ਇਕ ਸੈਮਤ ਮਹਿੰ ਲੈ ਇਕ ਸਰਾਸ। ਉਡਤਿ ਧੁਲ ਜਿਸ ਤੈ ਚਹੁੰ 

ਪਾਸ। ਗਮਨਹਿ ਕੈਕਰ ਸਹਿਭ ਅੰਧੇਰੀਦੇਸ਼ਨਿ ਕੌ ਅਛਾਦਿ ਡਿਸ ਬੈਰੀ। 

੧੯॥ਸਬਿ ਜੀਵਨਿ ਕੇ ਪੀਲਨ ਕਰਿਹੀ। ਜਬਹਿ ਨਾਸਕਾ ਸਾਸ
 ਉਸਰਿਹੀ। 

ਬੂਮਚਾਲ ਤਬਿ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲਾ। ਭਗਮਗ ਝੌਲਾਂਤ ਮਹਦ ਕਰ
ਾਰ ਨਾ 

ਹੰੜਿਕ ਬਿੱਛ ਉਖਰਿ ਗਿਰ ਪਰੈ' । ਅਧਿਕ ਪੌਨ ਜਬਿ ਸਾਸ
 ਨਿਕਰੈ । 

ਸਰਬ ਾਫਾਦਨ ਹੋਵਾ। ਲਖਤੋ ਪਰੈ ਨਹਿਂ ਜਬਿ ਕੌ ਸੋਵਾ ॥੨੧॥ 

ਦਲ ਲਾਲਾ ਸਬਦ ਅਲ ਕੈਦਰਾ ਕੇਜ਼ ਸਮਾਨਾ' । ਅਪਰ 

ਜੁ ਸਕਲ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਪਰ ਨ ਤੇ, ਲੀਨ ਥਾਈ ।
 

ਪੰ ਨਨ ਦੇਬਿ ਦਿਖਾਈ । ਦਬਾਈ । 

ਪੋਨ ਨਾਸਕਾ ਜਹਿੰਵਾਂ । ਲੋਕ ਕੈ ਦਰਾ ਤਹਿੰਵਾ ॥੨੩॥ 

ਬਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਦੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਰਨੋ ਅਛਾਦਨੋ ਦੇਹਿ ਕਰਾਲ। ਆਸ੍ਮ 

ਭਹਾਂ ਮੁਨੀ ਕੋ । ਬਿਸ਼ਨੁ ਭਕਰਿ ਬਪ ਲਾਪਸ਼ ਲੀਕ 8 ੨8 ॥ 

ਪੰਚਗਨ£ ਕੋ ਭਪਹਿ ਮਹਾਨਾ। ਹਿਮ ਰਿਤੁ ਜਲ ਮਹਿ ਕੌਠ ਪਰ 

ਫੂਲਲਿ ਕਹੁ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾਂ । ਸਿਮਰਹਿ “ਬਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ_` 

ਝੁਲਲਿ ਕਰ ਕਹਿ ਆਹਾਰ ਤਮ ਦਸ ਪਰਕਾਰ ਭਪ ਭਪ ਨੌਰਾ 

ਸਮ ਦਮ ਸਹਿ ਅਨ ਸੂ ਕ੯ ਸਾਚੋ। ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਬਿਕਾਰ ਨਹਿੰ ਬਾਂਚੋਂ॥੨੬ 

॥ ਮਹਾਂ ਜਿਭਿੰਦ੍ਰੋ । ਧਰਮ ਆਤਮਾ; ਬੇਦ ਪਠੌਤਾ । ਮਨਿਨ 

ਸ਼ੀਲ, ਬੁਧਿਵਾਨ ਮਹਾਨ' । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਰਲ ਆਦਿਕ ਗੁਨ ਨਾਨਾਂ ॥ 

੨੭। ਰੋਕ ਬਾਯੂ ਕੋ ਲਾਇ ਸਮਾਂਧਾ। ਕਰਤਿ ਅਰਾਧਨਿ ਬਿ
ਸ਼ਨ ਅਗਾਧਾ। 

ਲਾਲ" ਸ਼ੁਭ ਲਲਿਭ ਬਿਸਾਲਾ। ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਚਰਨ ਦੁੜਿ 

ਜਾਲਾ ॥੨੮॥ ਜੇਘ ਜੁਗਲ ਇਕ ਸਮ ਜਨੁ ਕੇਲਾ । ਪੀਤ ਬਸ
ੜ੍ਹ ਸ਼ੋਭ'ਤ 

ਤਨ ਮੇਲਾ। ਆਯਤ ਛਾਤੀ ਬਾਹੁ ਬਿਸਾਨਾ । ਸ਼ਸ਼ਤ੍ ਧਰੇ ਉਰ ੫੦ ਬਨ- 
ਅਲ
 

“ਡਾਕ ਟੌਗੀ 8 ੪੩ ਹੈਦੇ ਹਨ । “ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀ
ਆਂ; : ?ਰੀਆਂ। <੫ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਂ 

ਸਮਾਨ! “ਟੋਤ । “<ੰਜ ਪੂਣੀਆਂ ਦਰ ਰ਼ਹਿਡ”ਠਰਿ” 1ਨ ਗਿਆਂ
,ਕੇਮਲ ਲਾਲ (ਚਰਨ) । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੫੧) _ਫਾਸਿ ੧੦ । ਲੰਸੂ ੨੨. 

ਮਾਨ! ॥੨੯॥ ਨੂਪਰ” ਛੁੱਦ ਘੰਟਕਾ" ਕੁੰਡਲ । ਸ਼ਕਾਮਲ ਬਰਨ ਸ਼ੁਭਤਿ _ 
ਖ਼ੁਖ ਮੰਡਲ। ਮੁਕਟ ਉਤੰਗ ਸੀਸ ਪਰ ਕ੍ਰਾਜੇ।ਮੇਚਕ ਢਿੱਕ੍ਰਨ ਚਿਕਰ%ਂ 
ਬਿਰਾਜੇ ॥ ੩੦ ॥ ਅਸ ਸਰੂਪ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ ਧਜਾਨਾ । ਨਿਸ਼ਚਲ ਬੈਠਹਿ 
ਮੁਨੀ ਮਹਾਨ । ਉਰ/# ਤਪਜੋ ਤਪ ਜਬਿ ਧਰਿ ਧੀਰ। ਮੁਨਿ ਮਨ ਕੀ 
ਲਖਿ ਪ੍ਰਤੂ ਗੈਭੀਰ ॥ ੩੧ ॥ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਆਏ । ਰਿਖਿ 
ਉਤੌਕ ਆਸ਼੍ਮ ਜਿਸ ਥਾਏ।ਦਖਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰੀ ਜ਼ੰਫ਼- 
ਵਤਿ ਮੁਨਿ ਤਤਕਾਲ ॥ ੩੨॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖਾ। ਤ੫ 
ਸਾਧਨ ਵਲ ਪਾਇ ਅਸ਼ੇਖਾ । ਰਿਖ ਉਤੋਕ ਕੇ ਉਰ ਕੀ ਜਾਨੀ।ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ 
ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਿਤ” ਬਖਾਨੀ ॥ ੩੩ ॥ “ਹੁਇ ਬਿਬੇਕ ਸੱਤਾਸਤਿ ਕਰ । ਪਾਵਹਿ 
ਗਕਾਨ ਆਤਮਾਂ ਹੇਰਿ । ਪਦਵੀ ਪਰਮ ਪਾਇ ਹੈਂ ਮੋਰ।ਚਰਨ ਪਰਾਇਨ 
ਬੁਧਿ ਬਰ ਤੋਰੀ ॥ ੩੪॥ ਤਵ ਤ੫ ਮਹਿੰ ਜੋ ਥਿਘਨ ਕਹੰਤਾ । ਡਿਸ ਕੋ 
ਬਨਵਿ ਆਪ ਮੈਂ ਹੈਤਾ । ਸੁਰ ਬਰ ਲਬਧਿ ਦੈਂਤ ਜੋ ਅਹੈ" । ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਕਰੇ ਮ੍ਰਿੱਤ ਕੋ ਲਹੈ ॥ ੩੫॥ ਕੁਲ ਇਿੱਖ੍ਹਾਕ ਬਿਬੈ ਜੋ ਰਾਂਜਾ। ਧਰਮ 
ਆਤਮਾ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਾਂ । ਇਸ ਮਾਰਨਿ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਹੁ ਜਾਇ । ਦੀਜਹਿ 
ਧੀਰਜ ਤਿਹ ਬੰਧਵਾਇ॥੩੬॥ਦੈਤ ਸਗੀਰ ਅਕਾਰ ਮਹਾਨਾ । ਪਰਾਕ੍ਮ ਤੇਜ 
ਬਿਖੇ ਬਲਵਾਨਾ । ਕੂ ਪਾਲਕ ਤਿਸ ਕੇ ਨ ਸਮਾਨ। ਈਖਦਾਂ ਉਜ ਤਾਂਹਿ 
ਅਗੁਵਾਨਾ ॥ ੩੭॥ ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਂ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ। ਤੇਜ ਓਜ ਤੋ ਹ੍ਰੇ 
ਉਤਸਾਹੀ। ਨਿਿਪਤਿ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿ ਕੋ ਆਪੀ । ਰਚੋਂ ਜੁੱਧ ਹਿਤ ਤਵ ਰਿਪ 
ਖਾਪੀ ॥੩੮॥ ਸੁਰ ਗਨ ਕੋ ਕੈਰਕ ਬੁਰਿਆਰੀਨਰ ਤਨ ਬਨਿ ਮੈ' ਲਿਓ' 
ਅਚਿ ਮਾਰੀ । ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਨਹਿ ਮਾਰਨਿ ਬਨੇ।ਅਭੈ ਹੋਨਿ ਕੇ ਬਰਲਿਯ 
ਘਨੇ” ॥ ੩੯॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਗੋਸਾਈਂ' । ਅੰਤਰ ਧੜਾਨ ਭਏ 
ਤਿਸ ਬਾਈਂ । ਰਿਖਿ ਉਤੌਕ ਨੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਬਿਸ਼ਨੁ ਬਖਾਂਨੀ॥੪੦॥ਤ੫ ਫਲ ਲਬਧਿ''ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਵ।ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਜੋਵਾ। ਹਰਖਤਿ ਕਰਭਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ । ਨਗਰ ਅਯੁੱਧਯਾ ਕੋ 
"ਬੇਜੈਤੀ ਮਨਾ । “'ਭਾਂਜਰਾਂ । “ਤੜਾਗੀ । "ਸ਼ੇਭ ਰਿਹਾ ਹੈ । [ਸਸ:, ਕ੍ਰਾਜ-ਚਮਕਣਾ] । “ਕਾਲੇ 
ਕੇਸੇ ਚਮਕੀਲੇ । #ਕਠਨ । “ਮੁਸਕ੍ਰਾਂ ਕੇ । ( ਅ ) ਸਹਿਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ( ਏ ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ । 

__ਦਬਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਲਾਂਡਿਆ ਹੈ (ਨੇਸਾ ਜੇ) ਦੈੱਤ ਹੈ ਭਾਢ ਪਧੂ। <ਏੜਾ ਜਿਹਾ। 
"ਤਪ ਦਾ ਢਲ ਲੰਡ ਕੇ (ਉਹ ਰਿਥੀ)। ਵਪ;--ਰੂਚਿਰ । 



। ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੩੮੫੨) ਗਸਿ ੧੦ । ਅਸੂ ੨3. 

'ਸਮੁਹਾਨਾ" ॥ ੪੧ ॥ ਧਰਮ ਆਤਮਾਂ ਮੁਨੀ ਪਰਤ ਹ ਹੁ 
ਤ੫ ਤੇ ਤਾਪੀ । ਹਤਨਿ ਲਾਲਸਾ ਦੈਂਤ ਬਡੇਰੀ । ਤਿਹ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਾਪਡਿ 
ਕੀ ਬਿਧਿ ਹੇਰੀ? ॥੪੨ ॥ %੩ % ੮੩ ਪੜ੫ ਨਲ, ਰਿੱਤੇ ਦਸਮ ਰਾਨੇ “ਪ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਕਾ” ਪੰਜਗ 

___ ਬ੍ਰਨਨੇ ਲ% ਦੁਇ ਬਿੰਸਡੀ ਅੰਨ । ੨੨ ॥ 

ਇ _____ ੨੫, (ਧੂੰਧੂ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ] । ਰ 
ਦੋਹਰ॥ €ਗਮਨਹੋ ਮੁਲੀ ਉਤੈਕ ਮਗ ਪੁਰੀ ਅਯੁੱਧਯਾ ਰਗ ੧੮੨ ̀= 
ਸੋਂ ਤਿਹ ਕਹਜੋ “ਨ੍੫ ਕੋ ਦੇਹੁ ਜਨਾਇ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥-ਮੁਨੀ ਉਤੇਕ 
ਆਇ ਬਿਤ ਦੀਾਰੇ। ਮਿਲਿਬੋ ਚਹਿਡਿ ਤੁਮਹਿ ਇਕ ਬਾਹੇ-” । ਸੁਨਭਿ 
ਤੁਰਤ ਹੀ ਅੰਤਰ ਗਲੋਂ । ਮੁਨਿ ਆਗਵਨਿ ਜਨਾਵਤਿ ਭਯੋ ॥ ੨॥ ਮਹਿ 

_ ਪਾਲਕ ਸੁਨਿਰਿਖਿ ਕੀਸੂਧ ਕੋ।ਉਠਜੋ ਝ਼ਟਤਿ ਕਰਿਕੈ ਸੁਧਿਬੁਧਿ ਕੋ।ਕਰਿ 

_ ਧਰਿ ਖੂਜਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਚਲਿ ਆਯੋ ਤੂਰਨ ਨਿਜ ਦਾਰ ॥ ੩॥ ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਪਾਦਾਰਘ' ਦੀਨਸਿ । ਆਦਰ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਬਹੁ ਕੀਨਸਿ । 
ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਸਭ ਮੈ' ਆਠਜੋਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨਾਮੇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਬਖਾਨ੧"॥੪॥'ਬਭੇ 
ਭਾਗ ਮੋਰੇ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਦੀਨਸ ਦਰਸ ਬਿਘਨ ਗਨ ਘਾਂਡੀ । ਆਵਨਿ 
ਸਵਲ ਆਪਨੇ ਕਰੀਏ । ਨਿਜ ਆਗਵਨ ਸੁ ਹੇਤੁ ਉਚਰੀਏਾ” ॥ ੫॥ 
ਸੁਨਭਿ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨਿਜ ਭਿੱਪ੍ਰਾਇ। ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੌ ਦੀਨਿ ਜਨਾਇ/ੁੰਧੁ 
ਦੇਤ ਬਰ ਪਾਇ ਮਹਾਲਾ । ਮੁਨਿ ਸੁਰ ਕੌਰਕ ਨਿਤ ਦੁਖ ਦਾਨਾ ॥ ੬॥ 
ਡਿਹ ਹੰਭਿਬੇ ਕੋ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹੂ । ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਤੂੰ ਛੱਤ੍ਕਨਿ ਮਾਂਹੂ । ਨਿਜ 
ਬਲ ਸੈਸੇ ਕੋ ਨ ਬਿਚਾਰਹੁ । ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕ'ਤ ਲੇ ਅਸੁਰ ਸੈਘਾਰਹੁ ॥੭॥ ਜਸੁ 
ਬਿਸਾਲ ਲੀਜਹਿ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਬਿਦਤਹਿ ਜਗਤ ਮਹਦ ਬਲ ਰਾਸੀ” । 

ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀਜਹਿ ਸਭਿ ਲੋਕ । ਹਤਹੁ ਓਜ ਕਰਿ ਕੈ ਰਿ੫ੁ ਰੋਕ ॥੮ ॥ 
ਜੀਵਡਿ ਥੀਵਹ ਕੀਰਤਿਵੈਡਿ । ਪੁਨ ਅਪਵਰਗ/“ ਪਾਇ ਹੋ ਅੰਤ । ਛੱੜ੍ਹੀ 
ਕੁਲ ਕੋ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਿ । ਲਘੁ ਦੀਰਘਤਾਂ ਰਿਦੇ ਨ ਧਾਰਿ ॥ ੯॥ ਬਹੁਤ 
ਕ/ਤਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਪਾਵੇਂ । ਅਤਿ ਉੱਤਮਤ! ਤਵ ਕਰ ਆਵੈ।ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਕੇ ਰੂਪ ਮਬਾਰ । ਹੋਇ ਏਕਤਾ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰ ॥ ੧੦॥ ਤਪ ਤਾਪਯੋ ਮੈਂ 
ਦਰ੫ ਜਬੈ । ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਭੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤਬੈ । ਤਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਨੋ ਮੈਂ ਚਲਿ 
ਆਯੋ । ਚਹਤਿ ੯੩ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਯੋ” ॥੧੧॥ ਸੁਨਿ ਮੰਹਪਾਲ ਬਿਸਾਲ 
₹ਹਮਣੇ। “ਭਾਵ ਢਰ# ੧£ । ₹ਸੁ੪ ਸਾਂਦ ਵੀ ਪੁਛ ਨਿੰਮੂਤਾਂ ਨ ਕੀਤੀ । “ਬਲ ਦਾ ਪੁੰਜ 

£ ਜਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਦੇਂਗਾ। “ਮੂਕਤਿ। __ "ਪਾਮਥਿਢਰੀਏ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੫੩) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੀਸ ੨੩, 
ਅਨੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਨਜੋ ਮੁਝ ਹ੍ਰੈ ਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦਾ।ਇਕ ਤੌਂ ਧਰਮ ਜੈਗ ਕੋ ਮੇਰ॥ 
ਦੁਡਿਯ ਮੁਨੀਬਰ ! ਕਹਿਬੋ ਤੋਰ॥੧੨॥ੜਿਰਤੀਏ ਜਗਤ ਨਾਥ ਕੇ ਸਾਬ। 
ਹੁਇ ਇਕਤਾ ਜਿਹ ਬੈਦਹਿੰ ਮਾਬਾਂ । ਛੁਟਹਿੰ ਕਲੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਰਾਧਰ"। 
ਮੈਂ ਬਡਭਾਗ ਲਥੋਂ ਹੈ ਮੁਨਿਵਰ ! ॥੧੩॥ ਇਮ ਭੁਪਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਉਤ- 
ਸਾਹੁ । ਭਯੋ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਬ:। ਬਾਹੂ” । ਨੰਦਨਿ ਹਤੇ ਇਕੀਸ ਹਜ਼ਾਰ । 
ਸ਼ਸਤ੍ ਪਹਿਰ ਸਗਰੇ ਤੇ ਤਾਰ ॥੧੪॥ਛੂਹਨਿ" ਏਕ ਅਨੀਕਨਿ ਚਲੀ॥ 
ਗਜ ਬਾਜਨਿ ਰਬ ਕਰਿ ਕਲਮਲੀ" । ਧੁਜਾ# ਪਤਾਕ£ ਬਸਤ੍ਰਨਿਤੈਂ 
ਛੋਰੇ । ਬਾਦਤਿ ਬਾਜ ਉਠੇ ਬਡ ਘੋਰੇ ॥ ੧੫॥ ਕਰਿ ਕੌ'ਮੰਗਲ ਅਨਿਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਨਿਕਸਯੋ ਨਿਰਿਪਤਿ ਆਪਨੇ ਦ੍ਾਰਾਂ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰ ਗਨ 
ਸਾਰੇ । ਚਹਿਤਿ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਧੁੰਧੁ ਮਾਰੇ ॥ ੧੬ ॥ ਚਾਂਪਨਿ ਅਪਨਿ ਟੇਕਾਰ 
ਕਰੌਤੇ। ਬਾਣ ਨਿਖੰਗਨਿ ਮਹ ਭਰਿਯੰਤੇ।ਚੰਦ੍ਹਾਸ” ਨਿਰਮਲ ਚਮਕੈਤੇ। 
ਕਤ ਸੋਂ ਕਸਹਿਂ ਸੂਰ ਬਲਵੈਤੇ ॥ ੭ ॥ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜਿਤੇਦੀ ਬੇਦਨ ਬੇਤਾ। 
ਆਸ਼ਿਖਬਾਦ ਕਹੈ' “ਬਨਿ ਜੇਤ” । ਗਜ ਬਾਂਜੀ ਸ੧ੋਦਨ ਦੁਤਿ ਭਾਰੀ। 
ਸਭਿ ਸਜਾਇ ਕਰਿ ੫੫੦" ਡਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਸਮੋਦਨ ਵੇਰਹਿੰ ਹਯਨਿ 
ਕ੍ਦਾਵਹਿਲਰਿਬੇ ਕੌ ਜੋਧਾ ਉਤ ਸਾਵਹਿੰ।ਭਿੰਡਪਾਲ"',ਤੋ ਮਟ,ਅਸਿਧਾਰੇ। 

- ਪਾੰਸੀ"',ਮੁਢਗਰ ਗਹਿ ਕਰ ਭਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਹਿ ਰਣ 
ਭਯਾਰੀ। ਨਿਕਸਜਯੋ ਕੂਪਤਿ ਪੰਚ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰੀ । ਬਹੁ ਜਾਂਬੂਨਦ ਰਡਨ 
ਮੰਗਾਏ।ਭਿਛਕਨਿ'? ਦਦੇ ਦਾਨ ਮਨ ਭਾਏ॥੨੦॥ ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਯੋ 
ਮਹਿਖਾਲਾ । ਦੈਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲਾਂ । ਤੁਰਰੀ ਦੌਂਦਭਿ ਗੋਮੁਖ”“ 
ਬਾਜੇ। ਪਟਹਿ ਵੋਲ ਰਵ ਸੁਨਿ ਭਟ ਗਾਂਜੇ ॥੨੧॥ ਬਿਨ ਅਤੌਕ ਤੇ ਤਪੀ 
ਉਤੋਕ । ਲਿਯੋ ਸੈਗ ਨਿਿ੫ਪ ਗਮਯੋ ਨਿਸ਼ੈਕ । ਸਗਰੇ ਪੁੱਤ ਸਾਬ ਹੀ ਲੀਨੇ। 
ਦਚ੫ ਅਸੁਰ ਸੇ ਲਰਿਬੇ ਭੀਨੇ ॥ ੨੨॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਨਿਵੇਸੂ 
ਨਿਰਿਪਾਲਾ । ਸਭਿਨਿ ਸੇਭਾਰਤਿ ਮਾਰਗ ਚਾਲਾ।ਬਿਮਨ”? ਸੁਭਟ ਨਹਿੰ ਸੈਨ 
ਮਾਂਹੀ । ਨ੍ਰਿਪ ਹਿਤ ਅਪਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਰਪਾਹੀਂ ॥ ੨੩॥ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ 

“ਕਠਨ ਧਾਟੇ ₹ਏ । “ਝੜਾਂਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲ ਮਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਹ) ਹੋਣ । 
ਤਖ਼ੂਹਣੀ । $ਸੇਨ। । “ਟਰ ਕਰਦ] । <੮ ਤ' ਝੜਾ । “ਛੋਟੀ =ੜ "ਤਲਵ ਰ।੯₹ ਈਂ ਦੇ ਗਿਆੜਸ 
₹6ਜਯ ਫਾਲੇ ਬਟੋ । "" ਕਨੀਅ।"“ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦਾ ਹੌ: ਫੀਆ[ ਨਸ:,ਟਿਦਪਾਲ।,"ਵਫਾਹੀਅ 
"5ਨਗਤਿਅੰ ਨੂੰ । "“ਰਫਮਿੰਗੇ । "$ਟਰਾ। ""ਉਦ, ਭਾਲ ਕਾਇਜ਼। _` ਘਸ=ਢ਼ਰਰੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_____(੩੮੫੦੪) ___ਗਾਸਿ ੧੦। ਅੱਸੂ ੨੪. 
ਬ।ਹਨ ਗਨ ਨਾਨ' । ਅਲੈਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਦਡਿਵਾਨ' । ਉਤਸਾਹੜਿ ਜੋਧਾਂ 

ਗਨ ਚਲੈਂ।ਕਹੜਿ “ਦੈਤ ਕੋ ਹਮ ਦਲ ਮਲੈ”॥੨੪॥ ਸਿਕਤਾ ਸਾਗਰ ਕੌ 
ਬਿਸਭਾਰਾ। ਕਿਤ ਜੋਜਨ ਲੋ ਪੁਲਨ ਉਦਾਰਾ'। ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਸੁਪਤਜੋ ਦੈਤ 
ਕਰਾਲਾ । ਚਿਦੈਕਾਲ ਕੋ ਦੇਹਿ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੫ ॥ ਰਿਘਿ ਉਤੌਕ ਨੋਭੇਡ 
ਜਨਾਵਾਂ । “ਇਹ ਉਤੰਗ ਬਲ! ਜੋ ਦਿਸ਼ਟਾਵਾ । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਦੈਤ ਦਬਯੋ 
ਪਾਰ ਰਹੋ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਲਹਨੋ ॥ ੨੬ ॥ ਤਬਿ ਸੈਨਾ ਕੇ ਭਟ 
ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ । ਸਗਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ' ਜਬਿ ਟਾਰੇ।ਕਰੇ' ਪ੍ਰਹਾਰ ਉਠਹਿ ਤ ਬਿ 
ਏਹੀ । ਸ਼ਸੜ ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ ' ਆਪਨਿ ਤੇਹੀ? ॥ ੨੭॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਭੂਪ ਸਿਵਰ 

_ਕਰਿਵਾਯ।ਸਭਿ ਸੈਨਾਂ ਕੋ ਤਹਾਂ ਪਠਾਯੋ।ਕਸੀ ਕੁਦਾਲੋ” ਨਾਲ਼ 5 ਬਿਸਾਲੇ । 

ਖਨਹਿੰ ਤਹਾਂ ਮਿਲਿ ਕੈ ਭਟ ਜਾਲੋਂ' ॥ ੨੮ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਚਾਵਹਿਂ 
ਰੌਗਾ। ਕੂਦਹਿ ਕਿਲਕਹਿੰ ਖੋਦਹਿੰ ਠੌਰ । ਸਵਾਧਾਨ ਹੁਇ ਸ਼ੇਸਤ੍ ਸੋਭ- 
ਰਹਿੰ। ਕਰੇ ਓਜ ਕੋ ਪੈਰ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ ॥੨੯ ॥ ਅਨਿਕ ਜਝਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 
ਟਾਰੈ' । ਪਪਿਖਹਿੰ ਅਸੁਰ ਕੋ ਅਬਿ ਹਮ ਮਾਰੈ” । ਸਪਤ ਦਯੋਸ ਬੀਤੇ ਇਸ 
ਭਾਂਤੀ । ਕਰਤਿ ਜਤਨ ਕੋ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਘਾਤੀ ॥ ੩੦ ॥ ਪਿਖਯੋ ਸਰੀਰ ਦੈਤ 
ਕਹੁ ਕਾਰਾ।ਲੀਨਿ ਸ੍ਰਾਸ ਬਹੁ ਪੌਨ ਨਿਕਾਰਾਂ । ਨਰ ਅਨੇਕ ਉਡ ਗਏ 
ਗਗਨ ਮੈਂ। ਪਰੇ ਸੁ ਦੂਰ ਜਾਇ ਕਿਤ ਬਨ ਮੈਂ ॥ ੩੧॥ ਸ਼ਬਦ ਕੁਲਾਹਲ 
ਅਤਿਸ਼ੈ ਹੋਵਾ। ਪਰ੧ੇ 1 ਅਸੁਰ ਕੋ ਤਨ ਜਬਿ ਜੋਵਾ । ਅੰਗ ਹਲਾਵਨਿ ਕੀਨਿ 
ਤਦਾਈ । ਉਠਜੋ ਦੈਤ ਦਾਰੁਨਤ' ਛਾਈ ॥ ੩੨ ॥ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਭਨ ਪਰ ਤੇ 
ਸੁ ਉਂਤਾਰੀ। ਪੁਨਹਿ ਬ/ਹਨੀ ਬਡੀ ਨਿਹਾਰੀ । ਮਚਯੋ ਰੌਰ ਸ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਕਾਨ । ਮਹਾਂ ਕਾਯ੯ ਹੋਯਹ ਸਵਧਾਨ”? ॥ ੩੩ ॥ %ਤ ਐ ੩੩ ਪਲ੫ ਸੁਰ; ੧੩ 
ਦਸਮ ਫਾਸ ਹੀ ਰਲ ਕਾ ਰਲ ਵਰਫਨ ਹਾ ਗੋਨਬਿੰਸਤੀ -ਅੰਗੁ ॥ ੨੩ ॥ 

੨੪. [ਧੁੰਧੂ ਬੱਧ ਕਥਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ “ਸੁਨਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਕਰਨ ਮਹਿੰ” ਜਾਗਜੋ ਅਸੁਰ ਸੁਚੇਤ । ਸੇਲ 
ਸਸ਼੍ਰਿੰਗ ਉਤੰਗ ਜਜੋਂ ਸਭਿ ਅਵਨੀ ਜਨੁ ਕੇਤ"॥ ₹॥ ਝੌਪਈ ॥ ਇਸ 

_੧ਕਿਤਨੇ ਜੋਜਨ ਤਕ ਬੜੀ ਬਟੇਤੀ ਸੀ । "ਉਚਾਂ ਥਾਉ'। ਕਹੀਆਂ । “ਰੈਦਾਨ,ਰੋਤੀ । “ਸਾਦੇ । 
6ਲ'ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲ1। “ਠਨਾਂ ਵਿਚ । "ਉੱਚੀ ਦੋਣੀ ਸਹ੩ ਪਹਾੜ, ਜਿਵੇ ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਦਾ ਮਾਨੋ ਤੈਡਾਂ ੮੫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਇਸ ਤਦ ਦਾ ਉੱਚਾਂ ਉਹ ਦੈਤ ਸੀ) । (ਅ) ਪਹਾਨ ਵਰਗੇ 
ਦੈਂਤ ਦੇ ਚ ਬੀ ਅਰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । (ੂ) ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਮਾਨੌ' ਤੰਤਾ ਹੈ। 



ਸ੍ਰ ਗਰ ਪੁਤ੫ ਸਜ | (੩੮੫੫) ਚਗ8 ੧੦। ਅੰਨ ੨੪, _ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਾਂਦੋਂ ਬਝੁ ਦੌਤ । "ਉਤਸਾਹੀ, ਪਾਾਕਹਮਿ, ਸੁਰ ਜੋਤ । ਫ਼ਿਤ ਤੈ 

_ਨਿੰਪਤਿ ਸਥਿਤਿ ਭਾ ਸਨੋਦਨ। ਜਗ ਕੌਟਕ ਕੌ ਚਹਿਤਿ ਨਿਕੈਦਨ॥੨॥ 
ਸੁਭ ਗਨ ਸਹਤ ਬਾਹਨੀ ਸਾਰੀ । ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤ ਧਾਰੇ ਤਨ ਭਾਰੀ । ਦੋੜ੍ਹ 
ਬਧਨਿ ਕੀ ਕਾਂਖਾਵਾਨ'” । ਛੋਰਨਿ ਕਰੇ ਮਹਾਂ ਖਰ ਬਾਨ ॥ ੩॥ ਦੇਖੜਿ 
ਧੁੰਧੁ ਬਦਨ ਮੁਸਕਾਨਜੋ । ਦਾਰੁਨ ਮਹਿਦੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋ”। ੋ ਭੋ ਭੂਪ! 
ਗੀ ਆਹ ਮਮ ਪਰਕਮ ਕੋ ਤੂੰ ਨਹਿੰ ਲਹੈਂ $॥ ੪॥ ਏਕ ਵਾਲ 
ਭੀ ਹੋਇ ਨ ਮੇਰਾ । ਕਕਾ ਤੂੰ ਠਾਂਦੋ ਮੂੜ੍ਹ ਬਝੇਰਾ । ਸੁਪਾੰਤਿ ਸ਼ੇਰ ਕਯੋਂ ਆਠਿ 
ਜਗਾਂਵਾ । ਮੈਂ ਸਗਰੋ ਸੁਰ ਕਟਕ ਪਲਾਵਾ ॥ ੫॥ ਕੋ ਨਹਿ ਅਣਕਜੋ ਮੋਹਿ 
ਅਗਾਰੀ । ਮਮ ਡਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰ ਭਾਰੀ । ਤੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਜਾਨੋ 
ਨਾਂਹੀ । ਆਨਿ ਪਰਯੋ ਜਮ ਕੇ ਮੁਖ ਮਾਂਹੀ”॥ ੬ ॥ ਸੁਨਤਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਨਹਿ 
ਧੀਰਜ ਛੋਰਾਂ । ਕਹਯੋ ਬਾਕ 'ਜੇ ਮੈਂ ਬਲ ਬੋਰ। ਤਊ ਧਰਮ ਛੱਤੀ ਕੋ ਮੇਜ਼ਾ। 
ਕਰਿਹੋਂ' ਸੈਘਰ ਘੋਰ ਘਨੇਰਾ ॥੭॥ ਦੋਵ ਅਧੀਨ ਹਾਂਰ ਅਰੁ ਜੀਤ” । ਅਸ 

ਖਰ ਲੀਨੇ"। ਬਾਦਿਤ 8੫ ਅਨੇਕ ਬਜਾਏ ਮਜਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਰਣ 
ਅਧਿਕਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਕਰਨੋ ਧੂੰਧੁ ਨੇ ਕੋਧ ਬਡੇਰੇ । ਸ਼ਸੜ੍੍ ਲਗੇ, ਤਨ ਧਸੈ 
ਘਨੇਰੇ । ਕੇ ਪਾਇਨਿ ਤੇ ਪਕਰਿ ਬਗਾਲੋ।ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ ਅਵਿਨੀ ਪਟਕਾਯੋ 
॥ ੧੧॥ ਕੌ ਪਾਇਨਿ ਸੋਂ ਦਪ੨੯ ਗਿਰਾਂਏ । ਕਿਤਿਕ ਧਕੇਲਤਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਨਸਾਏ । ਕੋਤਿਕ ਕੋ ਭੱਖਨਿ ਕਰਿ ਲੇਨਸਿ । ਕਿਸਹੂੰ ਗਹਿ ਗਹਿ ਪੀਸਨਿ 
ਕੀਨਸਿ'"॥ ੧੨॥ ਕੇੜਿਕ ਕੋ ਪਕਰਜੋ ਪਗ ਦੀਰਮੋ । ਕਰਦਮ ਆਮਿਖ 
ਚੁਧਿਰ ਬਿਥੀਰਯੋ । ਗਗਨ ਗਰਦ ਸੋ ਛਾਦਯੋ ਸਾਰਾ । ਪਕਰਿ ਪਕਰਿ ਭਰ 
ਚੀਰਭਿ ਭਾਰਾ" ॥੧੩॥ ਇਮ ਪਰਬਿਰਤਜੇ ਜੈਗ ਬਿਲੀਂਦਾ । “ਮਾਰ ਮਾਰ 
“ਉਭਸ਼ਾਹਵਾਲਾ) ਬਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ । “ਭਾਵ ਦੈਂਤ ਨੂੰ । ₹ਇੱਛਾਵਾਨ । ਏਬੜਾ 
ਭਿਆਨਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਓਸ । “ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਦ। । ਲੋਹੇ ਮੜਿਆ ਡੋਡਾ । ਰੀਤਾਸਾ । #ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ 

`ਦੇ ਜੂਧ ਸਮੈ ਦਾ ਇਕ ਅਸਤ੍ਰ । ਇਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਗੋਵੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਬਰ ਭਰਕੈ ਵੈਰੀ > 
ਸੈਂ ਫੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਬ ਲੈਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀ । “ਭਾਲੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ 

ਰ ==-ਲ ਮਿਸ ਦਾਅ ਮਚ ਸਤ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਸ ਵਿਚ ਤੇ ਟਿੱਖ (ਤੀਚ ਲੀਤੋ) ॥ ੯ਦਰਜਕੇ । ੯ਪੀਹ ਦਿੱਤਾ ! '”ਢੀਰ ਸ਼ਿੱਦੇ 



ਰੀ ਗੁਰ ਖੂਭ੫ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੬) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸਨ ੨8. 

ਬੋਲਹਿ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦਾ । ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਿਮ ਦੂਸਰ ਭਯੋ । ਖਰੋ ਦੈਡ ਰਿਸ 
ਜਿਸ ਕੇ ਛਯੋ ॥੧੪॥ ਇਮ ਪਾਕੁਮ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨਾ । ਰਾਂਜਪੁੱਤ੍ ਗਹਿ 

_ ਆਯੁਧ ਨਾਨ। ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਕੇ ਬਿਹੈਗ ਸਿਧਾਰੈਂ । ਪਹੁੰਚੰਹ ਨਿਕਣਿ 
ਸ਼ਸੜ ਗਨ ਮਾਰੇ' ॥ ੧੫॥ ਮਦਜੋ ਦੌਰ ਕਛ ਸੁਨਜੋ ਨ ਕਾਲਾਂ । ਛਾਯੋ 
ਗਗਨ ਮਹਾਂ ਗਨ ਬਾਨਾ' । ਦੇਤ ਸਰੀਰ ਬਿਖੈ ਪਰਵੇਸ਼ੇਜਬਾ ਸਰਪ ਗਿਰ 
ਬਗੰਹੰ” ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥੧੬॥ਚਮਕਹਿੰ ਚੈਦਹਾਸ” ਲਗਿ ਮੰਗਹਿੰ । ਜਨੁ ਭੜਿਤਾਂ 

__ਪੜਤੀ ਗਿਰ ਸ੍ਰਿੰਗਹਿ । ੫ਰ੫,“ ਸ਼ਕੜਿ# ਤੋਮਰ ਬਡ ਭਾਲੇ । ਹਝਹਿੰ 
ਬਾਰ ਇਕ ਦੈਤ ਕਰਾਲੇ ॥੧੭॥ ਧੁੰਧ ਕੋਧ ਕੈ ਅਧਿਕ ਉਮਾਹਾਂ । ਸਭਟਨਿ 
ਮਾਰੜਿ ਬਹੁ ਰਣ ਮਾਂਹਾਂ । ਬਿਰ ਨ ਅਗਾਰੀ ਹੋਵਨਿ ਦੇਤਿ । ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਹਤਿ ਹਤਿ ਭਟ ਰਣਏਤ ॥ ੧੮ ॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਢੋਰ ਲਗਾਯੋ ।ਮਹਾਂ 
੩ਾਸ ਰਣ ਮਹਿ ਉਪਜਾਂਯੋ । ਟਧਤਿ ਲਿਪਤਿ” ਤਨ ਨਿਕਸਹਿ ਧਾਰਾਂ । 
ਜਨੁ ਗਿਰ ਗੇਰੂ ਕੇਰ ਪ੍ਰਨਾਰਾ' ॥ ੧੯॥ ਗਰਜਭਿ ਗਰ੍ੂਓ ਮੇਘ ਸਮਾਨਾਂ । 
ਸੈਘਾਰਤਿ ਸੁਭਟਨਿ ਗਹਿ ਪਾਨਾ। ਘਾਇਲ ਪਰੇ ਕਿਡਿਕ ਤਰਵਾਵੈਂ । 

ਪ੍ਰਾਕਮ[ ਕਰਤਿ ਹਤਹਿ ਪਿਖਿ ਨੇਰੇ । ਹਾਥਨਿ ਸੋਂ ਹਾਬੀ ਗਹਿ ਮਾਂਰਹਿ । 
_ਸਜਦਨ ਕੋ ਸਮੈਦਨ ਪਰ ਡਾਗੰਹ ॥੨੧॥ ਗਹੈ ਡੁਰੰਗ ਉਤੌਗ ਬਗਾਵੈ । 
ਨਹਿੰ ਆਂਗੇ ਕੋ ਠਹਰਨਿ ਪਾਵੈ । ਬਹੁਤ ਗਏ ਮਰਿ ਕੇਭਿਕ ਰਹੇ । ਮਹ= 
ਬੀਰ ਨੇ ਸੋ ਭੀ ਦਹੇ ॥੨੨॥ ਨ੍ਿਿਪ ਕੋ ਪੁੱਤ ਇਕੀਸ ਹਜ਼ਾਰ । ਕੋਧ ਧੁੰਧ ਨੇ 
ਦਏ ਸੈਘਾਰ । ਸਾਂਠ ਸਹੇਸ ਸਗਰ' ਕੇ ਸਤ ਜਿਮ । ਕਪਲ ਮਹਾਂ ਮੁਨਿ 
ਦਹੇ, ਹਰੇ ਤਿਮ'" ॥ ੨੩॥ ਨਿ੍ਪ ਸੁਤ ਤੀਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹ ਜਬੈ । ਆਪ ਕੋਧ 
ਕੌ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤਬੇ । ਰਣ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾ ਸਵਧਾਨਾ । ਗਹਜੋ ਹਾਂਥ ਮਹਿੰ 
ਢਾਂ੫ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੪ ॥ ਕੈਚਨ ਕਵਚ"! ਸਜਾਇ ਸਰੀਰ । ਗਯੋ ਦੈਤ ਕੇ 
ਅੱਗੂ ਸਧੀਰ । ਕਮਲਾਪਤਿ ਤਿਹ ਛਿਨ ਚੱਲ ਆਏ । ਨਹਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ- 
ਹੂੰ ਦਰਸਾਏ ॥ ੨੫ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਪ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਬਡ ਉਤ- 
੯ਬਹੁੰਤੇ ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ । “ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਣ । “ਤਲਵਾਰਾਂ । “ਮਨੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੋਟੀ ਤੇ । “ਗੌਫਾਸੈ । #ਬਰਛਾੀ ।?ਲ;ਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ । ਦਰੋਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦ੧ ਮਾਨੋੱ 
ਪ੍ਰਨਾਲ ਹੈ । ੯ਰਬੇ ਤੇ ਰਥ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । "ਇਕ ਰ'ਜੇ ਦ। ਨਾਮ ਹੈ । "'ਕਪਲ ਮਹਾ ਮੁਲੀ 
ਨੈ (ਜਿਵੇਂ) ਮਾਂਰੇ ਸਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰ ਵਿੰਤੇ । "'ਸੈਜੋਅ । __ $ਪ੫੩=ਪਗ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਡ੫ ਸੂਰਜ । ( 8੮੫੭) ਰਾਸਿ ੧੦ | ਸੀਲੂ ੨੪, 
ਸਾਹਜੋ ਮਨ ਮੈਂ । ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਮ ਅਧਿਪਤਿ" ਕੇ ਹੋਵਾ। ਦੈਤ ਓਜ ਕੋ 
ਈਖਦ ਜੋਵਾ”॥ ੨੬॥ ਤਜੇ ਬਾਣ ਅਨਗਨ ਰਿਪ ਹੇਤਾ। ਬੀਧਯੋ ਦੈਤ 
ਰੁਧਿਰ ਬਹੁ ਗੇਤਾਂ! ਕੋਧਿ ਧੁੰਧ ਨੇ ਸੈਲ ਉਖਾਰਾ । ਹਿਤ ਸੈਘਾਰਨਿ ਨਿ੍ਪ 
ਪਰ ਝਾਰਾਂ ॥੨੭॥ ਆਵਤਿ ਗਿਰ ਪਿਖਿ ਓਜ ਸੈਭਾਰ”। ਸਰ ਅਧ ਚੋਦ- 
ਕਾਰ“ਨਿਕਾਰਾ। ਤਾਨ ਧਨਖ ਤੇ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਅਰਧ ਪੰਥ ਮਹਿੰ ਗਿਰ 
ਕਟਿ ਭਾਰਾ ॥ ੨੮ ॥ ਅਨਿਕ ਤਰੋਵਰ ਧੁੰਧੁ ਬਗਾਵੈ । ਸਭਿ ਕੋ ਕਾਟੜਿ _ 
ਨਿਪਤਿ ਗਿਰਾਂਵੈ। ਦੰਦ ਜੁੱਧ ਹੋਵਨਿ ਜਥਿ ਲਾਗਾ। ਭਜਹਿੰ ਨਹੀ' ਦੋਨਹੁ 
ਤਬਿ ਆਗਾ॥੨੯॥ ਲੈ ਇਕ ਸਿਲਾ ਤੁਪ ਪਰ ਆਵਾ। ਢਿਗ ਹੁਇ ਮਾਰਨਿ 
ਹਿਤ ਲਲਚਾਵਾਂ । ਕਰਿ ਲਾਘਵਤ# ਨਿਪ ਨੇ ਡਾਟਾ। ਤੋ? 
ਤਿਹ ਕਰ ਕਾਟਾਂ ॥੩੦॥ ਸਹਤ ਸਿਲਾ ਕਰ ਧਰਨੀ ਪਰਕੋ । ਧੁੰਧੂ ਅਧਿਕ 
ਕੈੱਧ ੈ ' ਭਰਗੋਦੁੜਿਯ ਹਾਥਕੇ ਤਲ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਹਯਨਿ ਸਹਤ ਸਾਰਥਿ੯ 
ਸੈਘਾਰਾ॥੩੧॥ ਪੁਨ ੜੂਰਨ ਹੀ £ਠਨ ਬਗਾਵਾ। ਆਵਡਿ ਨਿਕਟਿ ਨਿ੍ਪਤ 
ਵਿਸ਼ਟਾਵ।ਮਾਰ ਕੁਲ/ਚ"ੈਤਜੀ ਤਬਿ ਸਤੋਦਨ।ਖਰਜੋ ਧਰਾ ਤਲ ਸ਼ੱਤ 
ਨਿਕੰਦਨ॥੩੨॥੫ਰਨੋਨੈਲ ਰਬ ਦੁਰਨ ਕੀਨਸਿਧਾਇ ਕੂਪ ਲਲਕਾਰੋ` 
ਦੀਨਸਿਪੁਨਹਿ ਖੜਗ ਕਰਿਜ਼ੋਰ ਚਲਾਵਸਦੂਸਰ ਕਰਕੋਂ ਕਾਫਿ ਗਿਰਾਵਾ 
॥੩੩॥ਹ੍ਰ ਧੁੰਧੂ ਦੋ ਹਾਬ ਬਿਹੀਨ। ਸ਼ਰਵਤਿ ਰੁਧਰ ਦਾਹੁਣਤਾ ਲੀਨ" ਨਿਪ 
ਪਰ ਮੁਖ ਪਸਾਰ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਬੱਜ ਪਾਤ] ਕੇ ਸਮ" ਗਰਜਾਯੋ ॥ ੩੪॥ 
ਅਧਿਪਤਿ ਧਨਸ਼ ਧਾਰਿ ਕੈ ਤੂਰਨ।ਸਰਨਿ ਸਾਬ ਮੁਖ ਕੀਨਸਿ ਪੂਰਨ"੧ 
ਆਯਹੁ ਜਬਿ ਹੂੰ ਨਿਕਟਿ ਕਰਾਲਾ । ਦਿਢ ਨਰਿੰਦ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲ” 
॥ ੩੫ ॥ ਖੜਗ ਸੈਗ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਰ ਛੇਦਾ ।ਗਿਰਯੋ ਮਹੀਤਲ ਮਹਿਦ ਸ 
੩ਦਾ"।ਕਿਤਿਕ ਦਬੇ ੜਿਸ ਤਨਕੇ ਤਹੇ/ਲਗੇ ਧਕੇਲਾਕੇਤਿਕ ਮਹ॥੩੬॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਥਿ ਧੁੰਧੂ ਮਾਰਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਰਜ ਤੇ ਭਾ ਨਭ ਸਾਰਾਂ। _ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਉੜਪਾਤ ਜੁ ਅਹੈ । ਸਰਬ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਜਗ ਸੁਖ ਲਹੈ ॥੩੭॥ 
ਸੁਰ ਸਭਿ ਕੂਪਤ ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ । ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿ ਆਸ਼ਿਖ ਗਾਏ । 
"ਰਾਜੇ ਦਾ । "ਬੋੜਾ ਜਿਗ ਡਿੱਠਾ । ₹ਡਿੱਗਾ । "(ਰਾਜੇ ਨੇ) ਬਲ #ਛਾਲਿਆ । “ਐੱਧੇ ਚੇਦਰਮਾਂ 
ਦੀ ਸਕਲ ਦਾ ਤੀਰ । #ਫ੍ਰਤੀ ਕਰਕੇ । “ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ । ਦੇਹੱਬ ਦੀ ਤਲੀ ਮਾਰੀ (ਦੇਂਤ ਨੇ) । 

_ ਰਥਵਾਹੀ । "“ਲਲ । ""ਡਾਵ ਬੜਾ ਭਰਾਉਣ: ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ । "“ਬੱਜ੍ਹ ਦ ਪੈਣ ਕਾਂਡ । 
"ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ 0 ਭਰ ਦਿਤ!। “੯੮੫ ਸਹਿਤ। __ #੫੩-ਕਿ ਛਾਲ। _ 1੫੪੩-ਸਾਰ। 



__ਫ਼ਿਠਿ ਸ਼੍ਰੀ 0੪ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਲ੍ਿੱਬੇ ਦਸਮਿ ਰਾਸ 

ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੮ ) ਰਬ ੧੦। ਸੰ ੨੫ 

“ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੈਰਕ” ਤੈਂ` ਮਾਰਾ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਕੀਨਿ ਸੁਖਾਰਾ 

॥੩੮॥ ਅਥਿ ਤੇ ਝੇਰੋ ਨਾਮ ਮਹਾਨਾ ।-ਧੁੰਧੁਮਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਹ ਬਲਵਾਨਾ ' 

ਅਧਿਕ ਸੁਜਸੁ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿ ਲਈਰਣ ਤੇ ਬਚਿ ਸੁਤ ਤੋ ਤਵ ਰਹ॥੩੯॥ 

' ਭਿਨ ਤੇ ਚਲਿ ਹੈ ਖੈਸ ਅਗਾਰੀ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਰਾਂਮਚੇਦ ਕੁਜ ਭਾਹੀ । 

_ਕਮਲਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਤਵ ਤਨ ਮਹਿ ਜੁ ਉਦਾਰਾਂ ॥ 

੪੦॥ ਜਿਸ ਕੇ ਪ੍ਾਕ੍ਮ ਕੌ ਅਥਿ ਪਾਇ। ਮਾਰਜੋ ਦੈਤ ਹੁਤੋ ਬਡ ਕਾਇ”'। 

ਇਮ ਕਹਿ ਦੇਵ ਸਰਬ ਹੀ ਗਵਨੇ । ਤੂਪਤਿ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਭਵਨੇ ॥੪੧॥ 

ਰ ਤਬਿ ਤੇ “ਉਧੁਮਾਰ” ਇਹ ਨਾਮ । ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਭਯੋ ਅਭਿਰਾਮਾਂ। 

ਰਾਮਾਇਨ ਆਦਿਕ ਇਤਿਹਾਸ । ਲਿਖਮੰ ਨਾਮ ਤਿਹ ਕਵਿਨਿ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼” 

॥੪੨॥ਇਹ ਸਭਿ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ।ਸਭਿ ਸੰਗਤਿ ਕੋ ਦਈ ਸੁਨਾਇ। 

€ਅਪਰਨਿ” ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਮਾਰ।ਭਗਤ ਉਤੌਕਹਿ“ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ 
॥ ੪੩॥ ਇੱਡਕਾਂਦਿਕ ਲਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਡਿਆਈ । ਜਪਹੁ ਨਾਮ ਹੁਇ ਅੰਤ 

ਸਹਾਈ(ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਛੂਟਹੁ ਵੇਗਅਵਚਲਪਦਵੀਲੋਹਬਡੇਰ” ॥੪੪॥ 
4] ਹਰਿਰਾਇ ਕਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਫ਼ਰਬਿੰਸਡੀ ਅੰਨੂ 8 ੨੪ ਮੈ 

੨੫, [ਗਾਲਬ ਦੇ ਛੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਾ] । 

ਬੌਪਈ ॥ “ਮਬਹਿ ਕਥਾਂ ਸਤਿਮੈਗ ਕੀ ਅਰੁ ਗੁਰ ਮਾਨਨਿ ਕੋਰ। ਸੁਨਹੁ 

ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਉਰ ਧਰਹੁ ਲਿਹ ਕੱਲਕਾਨ ਬਡੇਰ][ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਿਸ੍ਹਾ- 
_ ਛ====ਦ=== 

੧੮ਖਦਾਈ । “ਵੱਝੈ ਸਰੀਰ ਥਾਨਾਂ । ਕਵੀਆਂ  ।੯੮ੋਰ ਜ਼ਾਵ ਰਾਂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ । 'ਰਿਖੀ 

ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । %ਪਾ:-ਜਮੁ ਧਾਮ । 7ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਯ 

ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮੁਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਠ ਤੋ'
 ਹੈ, ਪਰ 

ਕਥਾ ਪੋਰਣਕ ਹਜ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਦਮਾਨੇ ਦ ਹੋਏ ਸਾਕਿਆੰ ਦੇ ਅਤਤੇਕਤੀ ਵ
ਰਣਨਾਂ ਵਿਦੇਂ 

ਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲਭੰਜਨਂ ਨੂੰ ਓਹ ਜ਼ਾਖਸ਼
 ਤੇ ਦਸਤ 

ਸੋਂਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਰਯ ਕਲ ₹ ਹਮਲਾ ਆਵਚਾਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ₹ਗ ਤੇ ਘੋਲ ਹੋਏ / ਸਤਿਗ
ਰਾਂ 

ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਬ ਸੁਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਹਾਇ
ਕ ਹੇ ਹੋਕੇ 

ਪੁਟੇੱਘ ਛਗਤ ਵੱਛਲਤਾ ਥਰਤਟੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਥਾ ਕਢਿ ਲਿਖਤ ਮਮਬਰ। ਢਾਹੀਏ । 

]ੰਕਈ ੯ਰਾਤਨ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਬੇ ਇਕ :ਰ ਦੋਹਰਾ ਫੀ ਮਿਲਦ' ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਠ ਇਹ ਹੈ£-ਸੁਨਿ ਸਿ੪ ਰਹੁ ਕੀ ਦੇਂਛਨਾ ਦੈ'ਬੇ ਹਿਤ ਮੁਨਿ ਏਕ। ਨਹੀਂ ਜਤਨ ਕੇ 

ਕਰਤਿ ਭਾ ਮੈਕਣੁ ਸਹੇ ਅਨੇਕ ॥ ੨ / 



ਸਰੀ ਗੋਰ ਪੁਭਾਪ ਨਰਸ । ( 8੮੫੯) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੀਸੂ ੧੫. ਮੂ ਬਾ / _: ਦੀ 1 ਸੀ ਕੋਕ 
ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਂ ਮੁਨਿ ਰਾਯਾਂ । ਕਰਿ ੫ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਹਮ ਪਦ ਪਾਯਾ । ਤਿਸ 
ਕੋ ਸਿਖ ਗਾਲਵ ਰਿਖਿ" ਭਯੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁ ਲਯੋ॥੨॥ਗੁਰ 
ਸੈਗ ਕਹਯੋ “ਦੱਛਠਾ ਲੀਜੈ । ਚਹਹ ਜੁ ਆਂਗਜਯਾ ਮੋ ਕਹ ਦੀਜਹਿ?। 
ਊਂ ਮਦ ਸਿਘ ਬੈਨ।“ਦਛਨਾ ਲੈਨ ਚਾਹਿ ਮੁਝ ਹੈ ਨ॥੩॥ਕਹਜੋ ਦੈਨ 
ਕੌ ਤੋਂ ਕਰਿ ਭਾਇ।ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਨੇ ਲੀਨਸਿ ਪਇਾ। ਗਾਲਵ ਨੇ ਪੁਨ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾ । 'ਬਿੱਦਕਾ ਨਿਚਲਹਿ ਬਿਨ ਦਿਯ ਦਾਨਾ ॥ ੪॥ ਯਾਂਤੇ ਉਢਿਡ 
ਉਚਾਰਨ ਅਹੋਂ' । ਅਰਪੇਂ ਦਛਨਾ ਜਨੋ ਤੁਮ ਲਹੋ । ਬਿਨਾ ਦਿਯੇ ਮੁਹਿ 
ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੇ । ਦਿਹ ਆਇਸੁ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਭਾਵੈ” ॥ ੫ ॥ ਬਿਸ੍ਹਾਮਿੱਤ੍ਰ 
ਹਰਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ। ਬਾਂਰ ਬਾਰ ਬਰਜਯੋ ਹਿਤ ਭੀਨਸਿ। ਗਾਲਵ ਠਹਿੰ 
ਮਾਨੀ ਸੋ ਬਾਤ । ਲਿਹੁ ਲਿਹੁ ਦਛਨਾ! ਕਹਿ ਬੱਖਯਾੜ ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ 
ਕੌਸਕ ਨੌ" ਕਰੋਧ ਬਧਾਵਾ । ਤਿਹ ਅਸ਼ਕਤਿ ਲਖਿ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ।/ਸ਼ਜਾਮ 
ਕਰਨ ਤਨ ਸਸੀ ਸਮਾਨਾ” । ਉੱਜਲ ਬਰਨ, ਮਹਿਦ ਬਲਵਾਨਾ॥੭॥ 
ਰੁਚਿਰ ਅਸ਼ਣ ਸਤ“ ਬਾਜੇ ਐਸੇ । ਦੇਹੁ ਲਯਾਇ ਕਰਿ, ਬੋਲਤਿ ਜੈਸੇ। 
ਇਵ ਸੁਨਿ ਕੈ ਗਾਲਵ ਦੁਚਿਤਾਈਂ। ਬਿਨਉਪਾਇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਉਪਾਈ” _ 
॥੮॥ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਸੋਚਡਿ ਅਕੁਲਾਵਾ ।-ਕਿਤ ਤੇ ਲਯਾਵਹੁੰ, ਗੁਰੂ 
। ਬਿਨ ਦੀਨੇ ਮੁਬ ਮਰਿਬੋ ਨੀਕਾ । ਕੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਜੀ ਕਾ ॥ ੯॥ 
ਕਿਸ ਬਲ ਮੈਂ ਅਬਿ ਖੋਜਨਿ ਜਾਵੇਂ । ਅਸ ਤੁਰੌਗ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹਿੰ ਪਾਵੇਂ-। 
ਭਯੋ ਬਿਹਾਲ ਬਿਸਾਲ ਮੁਨੀ ਜਬਿ । ਥਿਨਤਾਸੁਡ ਨੇ" ਜਾਨਿ ਰਿਦੇ ਤਥਿ॥ 
੧੦॥ ਹੁਤੋ ਮਿੱਤ੍ਰ ਮੁਨਿ ਕੌ,ਤਬਿ ਆਯੋ।ਬਿਹਬਲ ਕੋ ਲਖ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ 
। “ਤੋ ਗਾਲਵ ! ਕਯੋ' ਬੜਾਕੁਲ ਹੋਵਾ । ਕੌਨ ਮਨੋਰਬ ਸਿੱਧ ਨ ਜੋਵਾ ? 
॥ ੧੧॥ ਤੋਹਿ ਸਖਾ ਮੈਂ ਆਵਾ ਪਾਸ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਜਿਡੀ ਸਮਰਥ ਮੋਹਿ ਮੇ' ਹੋਹਿ । ਪੂਰਨ ਕਰਵਿ ਮਨੋਰਥ ਤੋਹਿ ॥ ੧੨॥ 
ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿਸ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ । ਉਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਏਵੜਾ ਬਾਸਤਿਉਇਤ 

"ਇਹ ਗਜਰਿਖੀ.ਸੀ,ਪਰ ਸੰਤ ਵਿਸ਼ੂਾਂਮਿਤ ਨੇ ਦ੍ਰਹਮਰਿਸ਼ੀ ਏ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਸ਼ੀ 
ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਐਕ ਹੈ (ਦਾਈ ਅਘ । ਬਦ ਰਨ ਨ ਤੇ ਵ੍ਮਾ 

_ਵਰਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ । “ਅੱਠ ਸੇ । <ਦਿੰਤਾ । “ਉਪਾਵ ਨਾ ਨੁੱਕਣ ਕਰਕੇ (ਦੁਢਿਤਾਈ) 
ਬਹੁਤ ਉਪਜੀ । ਗਹੁਬ ਨੇ । ਰ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( 8੯੬੦] ਰਾਸ ੧੦ । ਸੀ ੨੫. 

ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋ ਮੁਖ ਅਹੈ'। ਪੂਰਬੋਦੈ ਰਵਿ ਪੂਰਥ ਕਹੇਂ” ॥ ੧੩॥ ਇਤ 
ਦੱਡਣ ਜਮ ਕੋ ਇਸਬਾਂਨ । ਦ੍ਰਰ ਪਤਾਲਨਿ ਕੋ ਮਗ ਜਾਨਿ'। ਅਨਿਕ 

_ਗਨਨਿ ਤੇ ਸੈਜੁਤਿ" ਦੇਹ । ਬਹੁਤ ਭਾਂਡਿ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਹਿ ॥ ₹੪ ॥ ਪੱਛਮ 

ਗਿਲਾ ਕਾਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਅਰ? ਅਨ ਅਗ ਕੌ 
_ਚਹ੧॥ ੧੬॥ ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨ ਤਨ ਚਦ ਪ੍ਰਭਾਕਰ” । ਅਸ ਤੁਰੰਗ੍ ਕਹੁ 
ਹੈਂ ਕਿਸ ਕੇ ਘਰ ? ਹੋਹਿ ਆਠ ਸੈ ਗਿਠਤੀ ਮਾਂਹਿ। ਕਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਕਾਵੈ 
ਮਗ ਜਾਹਿ ॥੧੭॥ ਜੇ ਗੁਰ ਦਛਨਾ ਦਈ ਨ ਜਾਇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਧਰ 
ਨਹਿ ਕਾਇ । ਮਰਨ ਨੀਕ, ਜੀਵਨ ਧਿਕ ਮੇਰਾ। ਆਨ ਪਰਯੋ ਅਸ 
ਕਸ਼ਟ ਬਛੇਰਾਂ ॥੧੮॥ ਬਿਨਤਾਂ ਸੁਤ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । ਨਿਜ ਪਰ 

_ਚਹਿਭਿ ਮਿੱੜ੍ਰ ਕੋ ਸੈਕਰ ਹਨਿ॥੧੯॥ ਢਿਰਤਿ ਫਿਰਤ ਜਹਿੰ ਭੂਪ ਜੁਜਾਤੀ' 

ਕਣ-ਕਣ ਨਲ ਦਰ ਪਰਾਂ ਨ। ਜੋ ਤੁਝ ਕੌ ਮੇਂ ਦੇਵਨਿ ਕਰ । ਪੂਰਵ 
ਮਨੋਰਥ ਚਿੰਤਾ ਹਰੰ॥੨੨॥ਅਬਥਿ ਇਕ ਕੇਨਕਾਂ ਹੈ ਘਰ ਮੇਚੇ। ਲੇਹੁ, ਮਨੋਰਥ 
ਪੁਰਵੈ ਤੋਰੇ । ਜਿਸ ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੋ ਇਹ ਦੇਹੁ । ਪਲਟੇ"” ਅਸੂ ਆਠ ਸੈ 
ਲਹੁ ॥੨੩॥ ਬਹੁ ਗੁਨਵੈਂਤ ਸਰੂਪ ਮਹਾਂਨਾਂ । ਜਗ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੇ ਨਹਿੰਨ 
ਸਮਾਨ'॥ਸੁਨਤਿ ਜੁਜਾਂੜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਲਈ ਤਪੋ ਧਨ ਨੇ'' ਹਰਖਾਂਡਿ। 
“ ਇਧਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ । (ਅ) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ (ਵਲ ਹ) ੩੩੩) ਦਾ ਮੁਖ 
ਹੈ । "ਪਹਿਨ ਦੂ ਰਜ (ਇਿੱਧਹੇਂ) ਉਦੇ ਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ) ਪਰਬ ਦਿਸ਼ ਕਹਿਏ 
ਹਨ । “ਪਤਕਨੀ ੮ ਦਰਵੱਜੇ ਦਾ ਰਾਹ । “ਸਹਿਤ । “ਫੁਰਣ ਤੋ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਟੁਣ 
ਰਹਿੰਢ੧ ਹੈ । #ਗੁਬਦ। ਹੇ ਛੇਤੀ ਜਾਕੇ । "ਘੇਜਿਆੰ ਦਾ ਬੈਂਡ । "ਜੈਦ੍ਰਮਾਂ ਦ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ । ੯ਨਅ 

_ਹੈ ਰਾਜੇ ਢਾ ਯਯਾਫੀ।"ੱਘਗ ਜਾਤੀਦ ਪਤ) ਭਾਵ ਗਹੁੜ,' 'ਯੱਗ।ਬਦਨੇ ਵਿਢ,'ਤਪਮਹ ਨ। 



ਗੁ ਸੁਰਜ। (੩੮੬੧) ____ਗਨੰਸ ੧੯। ਨੰ੧ 3੫ 
॥੨੪॥ ਗਰੜ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਂਰ।ਮਨ ਕੇਨਯਾ ਲੇ ਆਠ ਪਧਾਂਰ। 
ਗਯੋ “ਅਯੁੱਧਕਾ” ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ । ਪੁਨ ਕੁਪੜਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋ ਦ੍ਰਾਰੈ॥੨੫॥ 

_ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੈ ਜਾਇ ਬਖਾਨਾ । 'ਭੋ ਨਹਿੰਦ ! ਮੁਝ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਾਨਾ। 
ਇਹ ਕੌਨਕਾਂ ਦਾਰਾ ਹਿਤ ਲੋਵਹੁ । ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨ ਅਸੁ ਅਠ ਸੈ ਦੇਵਹ 
॥੨੬॥ ਬਰ ਸੁਮੱਧਯਮਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪਾਂ । ਪੁੱਤ ਉਪਾਂਵੇ ਬਲੀ ਅਨੂਪਾਂ । ਤੋਹਿ 
ਜੋਗ ਲੋਚਨ ਬਿਸਥਾਂਰ"। ਅੰਗ ਮਨੋਹਰ ਤਨ ਸੁ-ਕਮਾਰਾ?॥੨੭॥ ਤਬਥਿ 
ਨਰਿੰਦ੍ ਨੇ ਬਾਂਕ ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਨਹੁ ਤਪੋਧਨ ਤੇਜ ਨਿਧਾਨਾ' । ਦੇ ਸ਼ਤਿ 
ਤੁਰੰਗ ਨਿਕਟਿ ਮੁਝ ਤੇਸੇਤਮ ਕੋ ਅਤਿ ਬਾਂਛਤਿ ਹੈ' ਜੈਸੇ ॥੨੮॥ ਅਪਰ _ 
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਢਿਗ ਕੋਈ । ਆ੫ ਬਿਲੋਕਿ ਲੋਹ ਬਲ ਜੋਈ? । ੯ਕੋ ਮਹਿ- 
ਪਾਲ ! ਲੇਹੁ ਇਹ ਕੈਨਯਾਂ । ਜਾਂਹਿ ਸਮਾਨ ਆਨ ਨਹਿੰ ਧੈਨਜਾਂ'॥ ੨੯॥ 
ਦਿਸ ਮਹਿੰ ਏਕ ਪੁੱਤ ਉਪਜਾਇ। ਹੁਇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਦੋ 
ਸ਼ਤ ਤੁਰੰਗ ਸੁ ਕੈਨਯਾਂ ਏਹੁ। ਮੋ ਕਹੁ ਵੇਰਿ ਆ੫ ਡਬਿ ਦੇਹ॥੩੦॥ਇਮ 

੍ ਦੇ ਕੈਮੁਨਿ ਗਮਨਜੋ ਬਨ ਤ੫ ਹਿਤ ਕੇ ਕੈ।ਨ੍ਰਿਪਡਿ 
ਭਾਰਜਾ ਕਰਿ ਘਰ ਰਾਖੀ । ਮੈਬੁਨ ਕੀਨਿ ਪੁੱਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ॥ ੩੧ ॥ 
ਕੋਤਿਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ । ਗਰਭ ਧਰਜੋ ਕੰਨਯਾਂ ਬੱਖਕਾਤੀ।ਬਹੁਰੋ 
ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਭਈ । ਬਹੁ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਨ ਨਿਰਮਈ“ ॥੩੨॥ ਸਮੋ ਜਾਨਿ 
ਕੌ ਗਾਲਵ ਆਵਾ । “ਦਿਹ ਕੌਨਯਾਂ? ਨ੍ਿ੫ ਸਾਬ ਅਲਾਵਾ । ਦਿਪੜਿ ਤੇਜ 
ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ ਜਾਨ' । “ਲਿਹੁ ਅਸੂ ਕੋਨਯਾਂ£ ਕੂਪ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੩੩ ॥ ਮੁਨੀ 
ਭਨਯੋ “ਯਹਿ ਤੁਚੈਗ ਹਮਾਰੇ । ਸੋ ਮਮ ਧੋਹਰ” ਰਹੇਂ ਤਮਾਰੇ। ਜਥਿ ਸਭਿ 
ਕਾਜ ਸਿੱਧ ਹ੍ਰੋ ਜਾਇ। ਤੋਹਿ ਸਦਨ ਤੇ ਲੈ ਹੋਂ ਆਇ? ॥੩੪॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਕੌਨਕਾਂ ਕੋ ਲੇ ਸਾਬ। ਗਮਨਜੋ ਮੁਨਿ ਤਕ “ਕਾਸ਼ੀ? ਨਾਬ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਹੁੰ- 
੧ ਪੁਰਿ ਜਾਈ । ਮਿਲਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਂ ਗਿਰ ਅਲਾਈ ॥ ੩੫ ॥ €ਭੋ ਪ੍ਰਕੁ 
ਦਿਵੋਦਾਸ” ਸੁਨਿ ਬਾਤੀ । ਇਹੁ ਕੈਨਜਾਂ ਬਡ ਗੁਨ ਬੱਖਯਾਤੀ । ਹੋੜੂ 
ਭਾਰਜਾ ਦਿਸ ਕੋ ਲੋਹ। ਖਣ ਸ਼ਤ ਤੁਰੰਗ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦੇਹ0੩੬॥ਦਿਵੋਦਾਸ 
ਨੇ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ । “ਦ੍ਰੈਸ਼ਤ ਹਯ ਸ਼ਯ/ਮਲ ਦੋ ਕਾਨ । ਉੱਜਲ ਰੋਗ 
ਚੈਦਮਾਂ ਜੈਸੇ । ਹੇ ਮੁਨਿਬਰ ! ਮੁਝ ਤੇ ਲਿਹੁ ਐਸ ॥੩੭॥ ਭਨਜੋ ਭਪੋਧਨ 
"ਚੜੇ ਨੌਤਰਾਂ ਵਾਲੀ । "ਤੇਜ ਦੇ ਖਛ਼ਾਨੇ । ਦਰਿਖੀ ਬੋਲਿਆ । ੯ਧੈਨਯਤਾ ਯੋਗ । “ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ 
ਟੇ ਬਹੁਤ ਸੈਦਰਤਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ । #ਘੇੜੇ ਤੇ ਕੌਨਿਆਂ । “ਅਮਾਨਤ । ਨਾਮ ਰਜਾ ਦਾ। 

_“ਪ।=ਸੇ ਸਭਿ ਝੀਹਂ ਗਹੈ । ਰ 



ਗੰ ਗਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੬੧ ) ਰਸ ੧੦। ਬਕ ੩੫. 

“ਜੇ ਇਮ'ਲੋਹਇਕ ਸੁਤ ਜਨਹਿ ਪੁਨਹਿ ਮੁਝ ਦੇਹੁ। ਇਮ ਸੈਕੋਤ ਕਰਿ 
ਮੁਨਿ ਬਰ ਗਯੋ। ਤਪ _ਬਿਸਾਲ ਕੋ ਸਾਧੜਿ ਭਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਦਿਵੋਦਾਸ 
ਦਾਰਾ ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ। ਮੈਬੁਨ ਕੀਨਸਿ ਆਨੰਦ ਮਾਂਹਿ । ਜਥਿ ਸੈਮਤਸਰ 
ਏਕ” ਬਿਤੀਡ । ਭਯੋ ਪੁੱਤ ਬਡ ਬਲੀ ਅਭੀਤਾ॥੩੯॥ ਨਾਮ ਪੁੱਤ ੪੦. 
ਅਲਖ ਹੜੇ ਅਰ/ਤੀ । ਏਕ ਸਮੈ 
ਸੁਰਲੋਕ । ਜੁੱਧ ਸੁਰਨਿ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਅਰੋਕ ॥ ੪੦ ॥ ਇੰਦ ਸਮੇਤ = 
ਸਮੁਦਾਏ । ਏਕ ਬਾਨ ਸੋਂ ਜਿਨ ਮੁਰਛਾਂਏ। ਇਮ ਸ਼ਰਡਿ ਮਹਿ ਇਸ ਕੋ 
ਇਤਿਹਾਸਮਦਿਵੋਦਾਸ ਅਸ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੪੧॥ ਲੈਂਖਿ ਸੈਕੇਤ ਪੁਨਹਿ 
ਮੁਨਿ ਆਵਾ। “ਦਿਹੁ ਕੌਨਜਾੰ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਬ ਅਲਾਵਾਂ ।ਦੈ ਸ਼ਤ ਹਯ ਤਿਸ 
ੜ੍ਰਿਯਹਿ ਸਮੇਤ । ਅਰਪੇ ਭੂਪਤਿ ਨੋ ਸਚ ਹੇਤੁ ॥ ੪੨॥ ਮੁਠਿ ਨੇ ਭਨਯੇ 
“ਤੁਰੈਗ ਘਰ ਰਾਖੋ । ਮੈਂ' ਲੰਹੋਂ ਜਥਿ ਹੈ ਅਭਿਲਾਖੋ।ਝਿਮ ਕਹਿ ਕੌਨਯਾ ਲੈ 
ਕੈ ਸੈਗਗਾਲਵ ਗਮਨਜੋ ਤਪੀ ਉਤਗ ॥੪੩॥ ਗਯੋ “ਉਸੀਨਰ/ ਭੂਪਤਿ 
ਪਾਸ। ਕੈਨਯਾਂ ਕੀ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨ੍ਰਿਪ ਨੇ ਭਨਜੋ “ਦੋਇ ਸ਼ਤ 
“4 । ਇਕ ਸੁਤ ਕੋ ਉਪਾਢਿ ਪੁਨ ਦਿਯ ਹੈ? ॥ ੪੪ ॥ ਪੂਰਬ ਸਮ 
ਸੈਕੋਡ ਮੁਨੀ. ਕਰਿ। ਗਮਨਜੋ ਪੁਨ ਬਨ ਕੋ ੩੫ ਹਿਤ ਧਰਿ । ਗਾਲਵ ਕੇ 
ਗਮਨੇ,ਨਰਨ'ਬ।ਮਿਲਤਿ ਭਯੋ ਡਿਸ ਕੋਨਕਾਂ ਸਾਥ॥ ੪੫॥ ਸੈਂਮਤ ਏਕ 
ਬਿਡੀਤਯੋ ਜਬੈ । ਧਰਮਾਤਮ ਸੁਤ ਉਪਜਨੇ ਤਬੈ । ਨਾਮਓਸ਼ਿਵੀ' ਜਿਸਕੋ 
ਜਗ ਭਯੋ । ਹੇਤੁ ਕ੧ੋ੩" ਦੇਹਿ ਨਿਜ ਵਯੋ ॥੪੬॥ ਪੁਨ ਮੁਨਿਬਰ ਤਿਸ 
ਢਿਗ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਨਿਜ ਸੇਕੇਤ ਕੋ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ। ਸੁਨਿ ਨ੍ਰਿਪ ਨੇ ਨਿਜ 
ਧਰਮ ਬਿਚਾਰਾ । ਸਹਿਡ ਤੁਰੇਗਮ ਦੀਨਸਿ ਦਾਰ ॥ ੪੭॥ ਭਿਹ ਛਿਨ 
ਬਿਨਤ=ਸੁਤ ਕੋ ਦੇਖਾ । ਗਾਲਵ ਸੇ ਕਹਿ ਬਾਤ ਅਸ਼ੇਖਾ । “ਇਹ ਸਭਿ 

_ਖਟ ਸੈ ਹੁਤੇ ਤੁਰੈਗ । ਅਪਰ ਨ ਛਿਤ ਮਹਿ ਇਨ ਸਮ ਅੰਰ॥੪੮॥ ਸਭਿ 
ਹਯ ਲੋਹ ਖਸ਼ਟ ਸ਼ਤ ਚਾਰ“ । ਇਹ ਕੈਨਕਾਂ ਲੇ ਸਗ ਸਿਧਾਰਿ । ਦੌ ਸ਼ਤ 
ਅਸ ਹਿਤ” ਗੁਰ ਕੋ ਦੇਹੁ । ਪੂਰ ਮਨੋਰਬ ਨਿਜ ਕਰਿ ਲੋਹੁੰ” ॥ ੪੯ ॥ 
ਵਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਫ੍ਰਿ੩ ਦਸਮ ਰਾਸੇ “ਕਝਾ ਸੁਠਾਵਣ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰ ਹਫਿਲਾਇ' ਪੁਜਿਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ੪ ਬਿਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੫॥ 

ਯਲਲ============ਕ=ਮ 

(ਭਾਵ ਦ ੧ ਘੋੜ ਦੇ ਬਦਲੇ) । “ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ | [8ਸ:9 ਜੈਹੜਸਫ-ਜਟ:; 
ਵਰ ੯ ਪਗ । ਬਧੂਤਗਾ ਸੇ ਸੁਹਣੇ ਪੋ ਏ ਸੇ ਦੇ ਬਵਟ ਬਿਹ ਕਨੜੰ) 



ਸਰੀ ਗੁਝ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ ! (੩੮੬3) ਰ8੧ ੧੦। ਸੀ ੨੬. 
ਰ ੨੬. | ਗਾਲਵ ਦੀ ਟਂਟਾ । ਰਾਜਾਂ ਜਜਝੀ। । 

ਦੋਹਰਾ ॥ “ਬਿਨ ਤਾਸਤ ਮੁਨਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਯੋ ਬਹੁਰ ਸੁ ਗਾਬ । “ਜਿਮ 
ਖਟ ਸ਼ਤ" ਇਹ ਤੁਰੈਗ ਬੇ ਉਚਹੌਂ ਸੋ ਤਝ ਸਬ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਗਾਂਧੀ 
ਨਾਂਮ ਕੂਪ ਬਲਿ ਮਹਾਂਬਿਸ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤ ਪੁਤ੍ਰ ਜਿਸ ਅਹ ਤਿਸ ਕੀ ਸੁੜਾ ਮਹਾਂ 
ਗੁਨਵੇਤੀ । ਸਂਦਰ ਰੂਪ ਸੁਮਤਿ ਜਸੁਵੈਤੀ ॥ ੨॥ ਕ੍ਰਿਗੁ ਸੁਤ ਮੁਠਿ 
ਰਿਚੀਕ" ਡਹਿੰ ਗਯੋ । ਗਾਂਧੀ ਸਾਬ ਕਹਤਿ ਇਮ ਭਯੋ ।-ਭੋ ਮਹਿਪਾਲ ! 
ਬਾਕ ਸੁਨਿ ਲੇਗੁਅਪਨੀ ਕੰਨਯਾਂ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਹੁ॥੩॥ ਹੇਤੁ ਭਾਰਜਾ ਜਾਚਨਿ 
ਕਰੀ। ਸੁਤ ਉਪਸਾਵੈਂ ਮਨਸਾ ਧਰੀ। ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਈ। 
ਮਮ ਪ੍ਰਾਰਬਨਾਂ ਪੂਰਹੁ ਸੋਈ-॥੪॥ਧਰਮਾਂਤਮ ਗਾਂਧੀ ਨਰ ਨਾਂਥ । ਸੁਨਭਿ 
_ਕੀਨਿ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਸਾਬ।-ਮਮ ਪੁਤ੍ਰੀ ਕੋਨਯਾ ਬਯ ਬੋਰੀ । ਬਿੱਧ ਮੁਨੀਸ਼ਰ 
ਕਿਮ ਇਹ ਜੋਰੀ॥ ੫॥ ਨਹਿ ਜਿ ਦੇਉ' ਮੁਨਿ ਰਿਸ ਤੇ ਡਰ । ਜੇ ਦੇਵੇਂ 
_ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਜਰੋਂ। ਕੌਨ ਉਪਾਇ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕਰੋਂ।ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟ 
ਬਡ ਡਰੋਂ-॥ ੬॥ ਉਰ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਨ੍ਰਿਪਤ ਬਖਾਨਾ ।-ਭੋ ਤਪੁਧਨ” ! 
ਸੁਨਿਯੈ ਦੇ ਕਾਨਾਂ । ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨ ਉੱਜਲ ਤਨ ਰੋਗ। ਲਯਾਵ ਅਸ਼ਰ 

__ ਸਤ“ ਏਵ ਡੁਰੈਗ ॥੭॥ ਪੁਨ ਇਹ ਕੈਨਜਾਂ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੀਜੈ । ਪ੍ਰਥਮੇ ਅਸ 
ਘੜ.“ “<< ਬੈਨ । ਗਮਨਜੋ ਤੁਰਡ 
ਵਰੁਣ ਕੇ ॥ ੮ ॥ ਅਪਨਿ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿ ਪ੍ਰਗਰਾਵਾ ।-ਸ੍ਰੇਭ 
ਲੈਬੇ ਹਿ ਆਵਾ । ਬਿਨਾਂ ਲਿਏ ਮਮ ਸਰੈ ਨ ਕਾਂਜਾਂ । ਦਿਏ ਕਿਲ ਲੇ ਰ 
_ਬਨਹਿ, ਜਲਰਾਂਜਾਂ -॥੯॥ ਅਗਨਿ ਸਮਾਨ ਤਪੋਧਨ” ਹੇਰ। ਦਿਨਕਰ” 

__ਨੌਯ/ਈਂ' ਤੇਜ ਬਡੇਰਾਂ । ਅਸ਼ਟਸਹਸ ਅਸ“ ਬਰਨ ਬਿਚਾਂਰ । ਕਰਿ ਦੀਲੇ 
'ਮੂਨਿ ਕੇ ਸੈਗਾਰ ॥ ੧੦ ॥ ਲੇ ਤੁਰੋਗ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ । -ਵਿਹੁ 
_ਕੰਨਜਾਂ-ਅਸ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ। ਪੁਨ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਤੀ ਨਿਜ ਦੀਨੀ । ਹਯ ਲੇ 

__ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨੀ ॥ ੧੧॥ ਸੋ ਇਹ ਤਰੰਗ ਧਰਾ ਬਿਸਤੀਰੇ । 
ਲੀਨੇ ਭੂਪਨਿ ਮੋਲ ਗੈਗੀਰੇ । ਦ੍ਰੈਸ਼ਤ ਮਰੇ ਨਹੀ' ਕਰ ਆਏ । 
ਖ਼ਸ਼ਟ ਸਹਸ ਤੋ' ਲੀਨਸਿ ਪਾਏ ॥ ੧੨॥ ਦਰ ਸ਼ਤ ਜੋ ਆਏ ਨਹਿ ਪਾਨ। 
ਦਿਹੁ ਕੈਨਜਾਂ ਤਿਨ ਪਲਟੇ ਬਾਨ । ਅਪਰ ਸੋਚ ਸਭਿ ਤਕਾਗਨਿ ਕਰੀਏ । 
"ਛੇ ਸੇ । "ਨਾਮ ਹੈ । "ਜੋੜੀ (ਬਣੇਗੀ) । “ਤਪੇ। “ਅੱਠ ਨੇ ਘੋੜੇ। $ਸੂਰਜ । “(ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ) _ 
੯ ਸੇ (ਘੋੜੇ) ਮਰ ਗਏ। 



ਏਈ ਗੁ ਪੂਤਾਂਘ ਭੂਰਸ। __ (8੮੬8) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੀਸ ੨6, 

ਲੈ ਅਸ ਕੈਨਯਾ ਜੈਯ ਸਿਧਰੀਏ॥੧੩॥ ਬਿਨਤਾਸਤ ਤੇ ਸਨਿ ਮਨਿਕਾਂਨ। 
_ਬਿਸ੍ਰਾਮਿੱਤ ਹੜੋ ਜਿਸ ਬਾਨ।ਪਹੁਲਨੋ ਜਾਇ ਬਦਨ ਕੀਨਸਿ। ਗਰਦਡਨਾ 
ਅਸ ਕੌਨਜਾਂ ਦੀਨਸਿ ॥ ੧੪॥ ਖਸ਼ਟ ਸਹਸ ਕੌਸਕ" ਹਯ ਲੀਨਿ । 
ਥੈਨਯਾਂ ਲਈ ਭਾਰਜ! ਕੀਨਿ । ਤਿਸ ਨੈ ਦੇਕ ਪੁੱਤ ਉਪਲਾਵਾਂ । ਨਾਮ 
€ਮਰਿਸ਼ਟਾ ਜਾਂਹਿ ਕੌ ਗਾਵਾ॥ ੧੫॥ ਤਿਸ ਕੌਨਯਾਂ ਤੇ ਭੇ ਸਤ ਚਾਰ । 
ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਰ ਮਹਾਂ ਉਦਾਰ। ਚਾਰਹ ਨਈਮਖਾਰ' ਮਹਿ ਆਏ। ਅਨਿਕ 
ਛਾਂਡਿ ਕੇ ਜੱਗਕ ਰਚਾਏ॥੧੬॥ ਡਿਨ ਜਨਨੀ ਕੋ ਪਿਤਾ ਜਜਾਂਤੀ। ਬਡ 
ਧਰਮਾਂਤਮ ਭਾਂ ਬੱਖਯਾਤੀ । ਨਿਜ ਸੁੱਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਬਲ ਕਰਿ ਮਹਾਂ । ਪਹੇਚਯੋ 
ਸਰਗ ਬਿੰਦ ਸੁਰ ਜਹਾਂ ॥ ੧੭ ॥ ਉਪਜਕੋ ਰਿਦੇ ਹੈਕਾਰ ਮਹਾਨਾ ।-ਕਿਤ 
ਹੂੰ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਨ ਆਨਾ । ਬਡ ਸਦੱਛਨਾ ਮਖਗਨ ਕਰੇ।ਏਵ ਨ ਕਿਸ 
ਕੂਪਤਿ ਤੇ ਸਹੇ-॥ ੧੮ ॥ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਹੈਕਾਰ ਉਦਾਚ। ਕਰਤਿ ਭਯੋ 
ਸੁਰਲੌਕ ਮਬਾਰਾ । ਤਹਿੰ ਬਾਸੀ ਸਗਰੇ ਅਨਖਾਂਏ । ਅਧਿਕ ਧਿਕਾਰਤਿ 
ਕੋਂਧ ਬਧਾਏ ॥ ੧੯ ॥ ਓਹੋਹੁ ਪੜਿਤ ਦੂੰ ਅਧੋਂ“ ਸਬਾਨਾ । ਇਹਾਂ ਰਹਨਿ ਕੇ 
ਉਚਿਤ ਨ ਜਾਨ। ਪੁਰਸ਼ ਹੈਕਾਰੀ ਸੁਰਗ ਨ ਰਹੈ'।ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਨਿਤ 
ਬਸਿ ਅਹੈਂ?॥ ੨੦॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਯੋ ਇਕ ਦੂਤ । ਪਠਯੋ ਉਡਾਇਲ 
ਕਰਿ ਪੁਰਹੁਤ“। ਭਨਜੋ ਆਨ 'ਭੋ ਕੂਪ ਜਜਾਂਤੀ ! ਸਰਪਤਿ ਕਹੀ ਗਿਰਾਂ 
ਸੁਖ ਕਾਤੀ॥੨੧॥ਗਿਰਹੁ ਉਤਸੰਇਲ ਕਰਹ ਨ ਦੋਰੀ”। ਸੁਨਿ ਮਹਿਪਾਲਕ 
ਚਿੰਤ ਬਝੇਰੀ । ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਈ ਹੈ ਫੂਲਨਿ ਮਾਲਾ । ਬਦਨ ਗਯੋ ਮੁਰਬਾਇ ੍ 

_ਬਿਸਾਲਾ ॥੨੨॥ ਡੁਬੋ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਧੂ ਮਹਿ ਭਾਰੀ । ਦੀਨ ਮਨੇ ਹਇ ਗਿਰਾਂ 
ਉਚਾਰੀ । “ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੋ ਜਿ ਮੇਰੋਂ ਪਰਨਾ'। ਇਮ ਕੀਜੈ ਜਿਮ ਕਰਵਿ 
_ਉਚਰਨ' ॥ ੨੩॥ ਪਰਸ਼ ਬਡੇ ਪੁੰਨਯਾਤਮ ਜਹਾਂ । ਸਤਿਸੈਂਗੀ ਸਾਧੁ 
ਮਨ ਮਹਂ/ਅਨਸੂਯਕ'” ਮਦ ਮਾਨ ਬਿਹੀਨ। ਸਮ ਦਮ ਜੁਤਿ ਸਡਿਸੈਧਿ 
੫ਬੀਨ ॥ ੨੪॥ ਤਿਨ ਮਬਾਰ ਮੁਝ ਗੇਰਠਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਮੋ ਪਰ ਇਹ 
ਉਪਕਾਰ ਸੁ ਧਰੀਅਹਿਂ। ਸੁਨਿ ਕੈ ਗੇਰ ਦੀਨਿ ਤਿਸ ਤਹਾਂ । ਨਾਈਮਖਾਰ 
੧ਵਿਸ਼ਮਿੱਤ੍ ਨੇ । ਨੀਮਘਣ, ਤੀਰਘ.ਜੋ ਅਵਧ ਵਿਖੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ [ਸੈਂਸ:9 
ਨੈਮਿਖ਼ਾਰਣਯ] । "ਭਾਵ ਨਾਨਾ । ਏਯਗ । “ਨੀਂਵ:। $ਇੰਦਰ ਨੇ । ?ਸ੫ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਨੀ । 
੯੫ਰਲ੪=ਵਰਣਾ । ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । "ਈਰਖਾ ਰਹਿਤ । "ਸਮ ਦਮ ਆਦਿ ਹ੍ਫਾੰ 
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਤਿ ਨੂੰ ਨਿਬਾ;ਣ ਵਾਲੇ। 



_ਸੀ ਗੁ੪ ਪੁੜਾ੫ ਸਰ੧। (੧੮੬੫) __ ਰਾਸਿ੧੦।ਸੀਸ੨੬ _ 
-ਮਹਿ ਦੌਹਿੜ" ਜਹਾਂ ॥੩੫॥ਚਾਂਰਨ ਬਿਖੈ" ਗਿਰਨਿ ਲਾਗਿ ਜਬੈ । ਜਨਨੀ 
ਪਿਤਾ ਬਿਲੌਕ3 ਤਝੈ । ਮਹਾਂ ਦਖਿੜਿ ਰੱਖੜਕ ਜਿਸ ਠਾਂਹੀ । ਕਰਤਿ 
ਪਲਾਰ 'ਝੋਕ ਬਡ 'ਮਾਂਹੀ ॥੨੬॥ਚੜਰ ਦੋਹਿਤੇ ਤਿਹ ਛਿਨ । 
ਮੈਂ ਚਾਹਿੜ ਹੈ” ੧ ਭਲੇ । ਨਿਜ ਸ਼ੱਕਿਤ ਕੇ ਬਲ ਕਰਿ ਸਾਂਰੇ 
€ਜਾਹ 2ਰਲੌਕ ਮਝਾਰੇ?॥ ੨੭॥ ਜ਼ਤਰ ਦੋਹਿਤੇ ਕੌ ਲੋ ਪੰ 
ਜਜਾੜੀ ਕੁਪਤਿ ਹੈਨ । ਸਾਦਰ ਪੁਨ ਪਹੁੰਦਜੋ ਸੁਰਲੌਕ । ਬਾਸ 
ਸ੫ ਕੋਗਿ ਅਸ਼ੋਕ ॥੨੮॥ ਇਮ ਗਰ ਦਫਨਾ ਗਾਲਵ ਦੀਨਿ । ਗੁਰੁ 

85 3 ਭੇਤ 

ਕਹੈ “ਗਰ ਧੈਨ॥੩੦॥ ਗਰ ਸਮ ਅਪਰ ਹਿਝੁ ਨਹਿ ਕੌਈ । ਕੋਟ ਜਨਮ ਰ 
ਲੋ ਵੁਖ ਹੜਿ ਨੋਈ । ਸਤਿ 5ੜੋਖ ਆਦਿ ਰਨ ਧਰਿ ਕੈ । ਗੁਰ ਸੈਵਹਿ 
ਦੈਕਾਰ ਨਿਵਰਿਟੰ॥੩੧॥ ਗਰ ਸੇਵੈ ਨਰ ਤਨ ਸਵਲਾਾਵੈ ਗੁਰ ਸਵਾ ਪਦ 

ਜੇ ਬਾਵੈ॥ ੩੪॥ ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ੩੫ ਕੌ ਗਿਠੀਅਹਿ। ਹੇਮ ਦਾਨ 
ਮਖ ਕਰਿਬੋਂ' ਜਨੀਯਹਿ। ਧਰਾ ਦਾਨ ਤੀਰਬ ਕੌ ਨੌਬੋ#। ਗਜ ਬਾਜੀ ਗਨ 
ਦਾਨ ਕਰੈਬੋ॥੩੫॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਸਮ ਲੁਛ ਨਾਂਹੀ। ਖੋਜਨਿ ਕਰਹੁ ਸਕਲ 
ਮਾਂਹੀ । ਹੈਕਾਰਾਦਿਕ ਕਰਨਿ ਬਿਕਾਰ । ਦਿਯੋ ਜੁਜਾਤਿ ਸੂਰਗ 

ਤੇ ਤਾਰਿ ॥੩੬॥ ਸੁਖ ਨਾਸ਼ਕ ਇਨ ਗਨ ਕੌ ਜਾਨਹ। ਯਾਂਤੇ ਕੁਲ ਨ 
ਮਨ ਮਹਿ ਠਾਨਹੁ । ਕਰਹੁ ਭਗੜਿ ਸੜਿਨਾਮ ਜਪੀਜੈ । ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ 
ਤਤਪਰ 'ਬੀਜਹਿ ॥੩੭॥ ਪਰਕੁ ਪ੍ਸੈਨ ਹੁਇ ਬਬਨਹਿ ਸਹਾਇ । ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਇੰ। ਰਿਖਿ ਉੜੈਕ ਕੋ ਕਾਜ £ਧਾਰਕੋ । ਕਹਕੋ 

<< ਕਲਾਨੇ ਨੂੰ । “ਵਰਤ ਦਾ ਨਾਮ । “ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਤੇ ਯੱਗ 
_ ਕਰਨਾ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਭਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੬੬) ਰਾਮਿ ੧੦ । ਸੰਸੂ ੨. 
'ਸਨਯੋਂ' ਥਡ ਦੈਂਤ ਸੈਘਾਰਯੋ ॥੩੮॥ ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ ਸੁਖ ਤਬਿ ਉਪਜਾਈ। 
ਦੇਤ ਕਰਭਿ ਉੜਪਾਤ ਮਿਟਾਯੋ” । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਰ ਭਨੇ ਪ੍ਸੰਗਾੰ । 
ਮਹਿਮਾ ਹੋਤ ਮਹਾਂ ਸਤਿਸੈਗ ॥ ੩੯ ॥ %੩ ਐ ੩੩ ਘਡ੫ ਸੁਕ ਜਿਥੇ ਦਸਮ 
“ਸਹੀ ਰਰਿਰਲਇ ਕਥਾ ̀ਸੁਨਾਵਨ' ਦਹੰਗ-ਕਰਲਨੇ ਲਮ ਖ਼ਟਫਿੰਸਲੀ ਅੰਨ ॥ ੨੬ ।। 

ਲੇ ੨੭, (ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਜ਼ਾਇ ਝੇਕੁੰਠ ਗਮਨ]। ਰ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਧ ਕੇ ਬੋਸ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋ ਝੰਡਾ ਨਾਮ ਸਗਯਾਨ”। ਨਿਜ ਸੁਝ 
ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਲਿਏ ਸੁਨੜਿ ਕਬਾਂ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸਕਲ ਦਸ ਕੇ 
ਧਨੀ ਮਸੈਦ । ਸਭਿ ਇਕਣੇ ਬਿਚ ਸਭਾ ਬਿਲੌਦ। ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਨਾਵੇ' _ 
ਜੀਹੈ ਕਹਾਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਨਿ ਪਹੂਦੇ ਤਹਾਂ ॥ ੨॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂਗਤਾਂ ਆਨੀ 
"ਗਹਿ ਸੁਣਕੇ । ਸਗਸਾਨਵਾਨ, ਗਿਅਨੀ । ਰ 

"ਗਥਿ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ?ਰਾਡਕ ਕਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਜਾਤਾ ਸਨ, €ਹ ਗਜਾਤ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਟਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਿਤ 
ਵਿੱਦਿਆ £' ਨਾਵਾਕਵ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਕਗੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ.ਪੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁਮਿਗਾਂ ਈੀ 

₹ਚਣਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਰ ₹ਣ ਦ। ਚਨ੍ਨਾ ਕੀਹ ਖੁਬੀ ਸੀ ।. ਫਿਰ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇ 
`ਡੈ ਹੇਠ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆਂ ਨੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤ੍ੀ ਬਲਾਉਣਾ ਤੇ 
ਪੱਕੇ ਲੋਛ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਦਰ ₹ਚ ਰਲਸਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਤ ਸੀ $` ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 
ਗਈਆੰ ਦੀ ਬਨ ਦੇੰਗੀ ਇਸ: ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸਟ੍ਂ ਬਨਾ ਕੇ ਰਿਣ 2 -ਹਲਕੇ ਦੋਣਾਂ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਟ੍ਰਦੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਮੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ?ਣਾ ਨਕਦ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਦਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਨੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਢਤੋਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ । 
ਸਤਿਗੁਰੋਕਤੀਅੰ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਕਬਨਾ ਤੋ ਅਤਿ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਗ ਉਹ ਆਵਰਸ਼` ਸ੍ਰੀ 
ਗਦੂ ਰੌ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਸ ਧਨ ਪਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਤ ਰੋਣ: ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਪਸੂਆਂ ੨ ਬੈਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ੀਲਵੈਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਿਹਤ ਨ ਨੌਣਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਟੁੱਧ ਹੈ । ਹਾ ਵਕ ਫਿਤਿਹਸਕ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਏਹ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਸਸਾਂ ₹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਯ ਕੁਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਪੁੰਤ੍ਰ 
ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈਠਾਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇ' ਯੂਨਾਨੀ ਮੇਗਸਥਨੇਂਜ਼ ? ਆਰਾਈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ 
ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਬੀ ਨੈਕੇ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁ ਆਚਣਾਂ ਨਹੀ' ਸਮਕਿਆਂ _ ਜਾਂਦ੪ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇ ਕਾਲੇ ਕੈਠ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਟੈਗ ਦ ਘੋੜਿਅਂ ਬਦਲੇ ਸ਼ੀਲ ਦੇਣਾ ਤੀਂ ਹੋਰ ਬੀ __. 

ਕੀਮਤੀ ਸਮਥਿਆਂ ਗਿਆ ਦ ਊ। ਉਵ ਪਾਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀ ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਦੀਆੰ ਗੋਲ ਕਲਜੁਗ ਰ 
ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਲਿਖੀਆੰ ਹਨ । ਰ 



ਰੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੬੭) ਰਾਸਿ ੧੦। ਸੰਸ ੨2, _ 

ਸੈਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਧਰੇ' ਉਮੰਰ॥ ਸੁਨਹਿੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ। 
ਧਰਹਿ ਰਿਦੇ ਮਹਿ, ਸੁਖ ਉਪਜਾਏ ॥੩॥ ਜਿਨ ਕੇ ਹੈ' ਪੂਰਬ ਬਡਭਾਗ । 
ਸੋ ਰੋਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗ । ਕੀਰਤ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਭੀਰ ਬਿਸਾਲਾ । ਦੀਰਘ 
ਦੇਗ ਬਨਹਿ ਜੁਗ ਕਾਲਾ ॥ ੪ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਹਾਂਰ ਬਨੰਤੇ । ਸਕਲ 
ਅਚਹਿ ਮਿਲਿ ਮਨ ਭਾਵੈਤੇ"। ਕੋਤਿਕ ਦਮੋਸ ਬਾਸ ਤਹਿ ਕੀਨਿ। ਗੁਰ 
ਕੇ ਪਰਮ ਬਿਖੈ ਹਇ ਲੀਨ ॥੫॥ ਅਪਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ । ਸੁਨਹਿ 

_ਮੋਲ ਚਲਿ ਆਇ ਅਨੰਦ । ਡੇਰੇ ਪਰੇ ਪੁਰਹਿ ਚੋਵੇਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ 
ਮਹਿ ਦੇ' ਇਕ ਬੇਰ॥੬॥ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਇ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੱਲਯਾਨ। ਉਪਦੇਸ਼ੀਹਿ 
ਗੁਰ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਹੋਇ ਰਹਜੋ ਜੈਕਾਰ। “ਵਾਹੁਵਾਹੁ 
ਗੁਰ” ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ॥੭॥ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨਿ-ਕਯ! ਗੁਰ ਮਰਜ਼ੀ । ਕਿਯ 
ਸੈਗਤਡਿ ਇਕਠੀ ਹੁਇ ਗ਼ਰਜ਼ੀ । ਕਹਾਂ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਕਹਾਂ ਸੁਨਾਵੈਂ-। ਇਮ 
ਸਭਿ ਮਿਲ ਕਰਿ ਬਾਕ ਅਲਾਵੇਂ ॥ ੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਡਿਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ 
ਜੀ ਤਖਤ ਦੇਨਿ ਚਿਤਵੈਤਿ । ਬਡੋ ਪੁੱਤਰ ਤਯਾਂਗਨ ਕਰਜੋ, ਲਾਇਕ 

_ਨਹੀਂ ਲਖੰੜਿ ॥੯॥ ਝੌਪਈ॥ ਦੇਹ ਅੰਤ ਕੌ ਸਮਾਂ ਪਹੂਚਾ । ਦਿਯੋ ਚਹੜਿ 
ਹੈ' ਨਿਜ ਪਦ ਉਚਾ। ਛਮੀ,ਸਧੀਰ,ਅਭੀਰ, ਗਹੀਗ ਸਤਿ ਸੌੜੋਖੀ ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਸਰੀਰ ॥੧੦॥ ਅਜਰ ਜਰਹਿ ਚਾਹਹਿ ਦਿਖਰਾਂਵੇਂ । ਸਦਾ ਅਫੋਲ ਅਤੋਲ 
ਅਲਾਵੇਂ । ਲਘੁ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਚਾਰ। ਸਰਬ ਸਹਾਰਹਿ ਗੁਰਤਾ 
ਭਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਅਵਿਚਲ ਛਮਾਂ ਮਨਹੁੰ ਮਨ ਛੋਨੀ । ਮ੍ਦਿਲ ਰਿਦਾ ਬਰ 
ਬਾਨੀ ਨੋਨੀ।ਕਮਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੁੱਲਿਤਿ ਆਨਨ'।ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਪੂਰਨ ਜਿਨ 
ਸਮ ਆਨ ਨ॥ ੧੨॥ ਸਿਮਰਹੈ ਨਾਮ ਕਿ ਸੁਨਿ ਹੈ' ਕਾਨਨ”। ਦੁੱਖ 
ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਕੋ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਕਾਨਨ'। ਤਖਤ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕਰਿ ਅਭਿਲਾਖਾਂ। 
ਬਾਕ ਸਮੀਪੀ ਸਿਖ ਸੋ' ਭਾਖਾ॥੧੩॥/ਬੇਦੀ ਤੇਹਨ ਭੱਲਯਨਿ ਬੋਸਸਕਲ 
ਹਕਾਰਹੁ ਸ਼ੁਭ ਜਨ ਹੌਸਕੁਲ ਭਾਈ ਬੁਢੇ ਬੁਲਵਾਵਹੁ। ਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਹੁ ॥ ੧੪ ॥ ਸਿਖ ਸੈਗੰਤ ਜੇ ਬਡੇ ਮਸੈਦ । ਦਰਸਹਿ 
ਸਗਰੇ ਅਲ੫ ਬਿਲੌਦ । ਸਭਿ ਡੇਰਨਿ ਮਹਿ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨਿ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਆਵਹੁ! ॥੧੫॥ ਇਮ ਆਸ਼ੈ ਲੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । 
ਸ਼ੁਭ ਨਰ ਸਭਿ ਡੇਰਨਿ ਮਹਿੰ ਫੇਰਾ । ਬਹੁ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀ ਸੈਗਤ ਆਈ । 
"ਮਨ ਭਾਂਵਜੇ' ਮੂੰਗਂਡੱਲ ਹੇਰ ਨਹੀਂ ਕੇਈ/ਕੈਠੰ॥ “ਜਿਵੇਂ ਦੁਖਾਂ ਰੂਪੀ (ਮ੍ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਨ ਦਾ ਸਰ] 



ਰਿ (8੯੬੮) ਓਸ ੧੦ । ਸੀਹ ੨੭, 
ਦਰਸਹੇਤੁ ਲਲਚਾਈ॥੧੬॥ਸੁਭਰ ਚਮੂੰਕੋ ਆਯੁਧ ਧਰਿਧਰਿ 
੨੩੬੬; 
ਸੈਗਤਿ ਬਿਲੈਦ ॥ ੧੭ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਜਾਰੇ । 

ਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ੫ਰਵਾਰੇ।ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਨਮੋਂਕਰਿ ਪਾਇਨਿ। 
ਸਿ 
ਸੈਗੜਿ ਬੈਠਹਿ ਸਭਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਮੇਲ ਬਿਲੰਦ ਮਿਲਯੋ ਜਥਿ ਆਇ। 
ਬੈਠੇ ਸੁਭਰ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਾਵਾ। 
ਲਘ ੧੩ ਸਭਿ ਕੇ ਬੀਚ ਬਿਠਾਵ।ਵੌਰਦਾਰ ਕੋ ਕਿਯ ਵੁਰਮਾਵੇਨਿ(ਇਨ 
ਪਰ ਕੀਜਹਿ ਚਮਰ ਬੁਲਾਵਨਿ?॥ ੨੦ ॥ ਸਭਿਨਿ ਦੇਖਿਤੇ ਸਝਿਗੁਰ 
ਉ”ਠੇ । ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰਤਾ ਉਰ ਤੁੱਠੇ । ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਿ ਤਿਹ ਸਮੇਂ। 
ਨਾਂਲਿਯੋਰ ਅਰਪਜੇ ਤਬਿ ਨਮੈਂ॥੨੧॥ਪੁਨ ਸਭਿਹਿਨਿਕਹੁ ਆਇਸੁਦਈ। 
“ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਅਥਿ ਇਨਹੂੰ ਲਈ । ਸਰਬ ਉਪਾਇਨ ਉਠਿ ਅਰਪੀ- 
ਜਹਿ । ਹਮ ਸਮ ਜਾਨਿ ਬੈਦਨਾ ਕੀਜਹਿ॥੨੨॥ ਮਾਲਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕਹਿੰ 
ਕੋਰਾ। ਵਲ ਜਿਹ ਭਾਉ ਘਨੇਰ।ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿਬੇ ਸਮਰੱਥ 
ਚੌਜਨ ਘੜਨ ਕੇ ਹੱਥ ॥੨੩॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਉਠੇ ਮਸੈਦ ਅਨੇਕ 

_ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਜਲਪਿ ਬਿਬੇਕ । ਅਰਪਨਿ ਲਗੇ ਉਪਾਇਨ ਸਾਰੇ। 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਸੁ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥ ੨੪ ॥ ਹੋੜਿ ਭਯੋ ਉਤਸਾਹ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਨਮੋ ਸਕਲ ਕੀਨਸਿ ਡਿਹ ਕਾਲਾ । ਚਮਰ ਚਾਰੁ ਵੌਰਡਿ ਚਹੂੰ ਓਰ। 
ਅਨਿਕ ਭਏ ਸੈਖਨਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ॥੨੫॥ ਦਰ ਪਰ ਬਾਜਿ ਉਠੇ ਸ਼ਦਿਯਾਨੇ। 
ਮੰਗਤ ਜਨ ਧਨ ਪਾਇ ਮਹਾਨੇ । ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬ! ਘਨੇ। ਸੁਨਹਿ 

- (ਨ ਅਤ “ਦੁਖ ੨੬॥ ਮੰਗਲ ਵਸਤੁ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । 
ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਉਦਾਰ' । ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਆਇ ਹਜ਼ੂਰ । 

ਕੰਗ ਅਗ ਨਿਤ ਬੱ ਗੁਰ. ੨ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਬਿਠਾਏ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕੀਨੇ ਅਧਿਕ ਬਧਾਏਬਲਮਲ ਬਮਕਤਿ 

_ਕੌਡਾ। ਭਈ ਬੈਦੂਕਨਿ ਸ਼ਲਖ ਪ੍ਰਚੇਡਾ॥੨੮ਮਧੁਜਨੀ ਮਹਿ ਧੌਸੇ 
ਬਾਜ ਉਠੇ ਜੈਕਾਂਰ ਉਚਾਰੇ । ਇਮ ਲਘੁ ਸੁਭ ਕੌ ਗੁਰਤਾ ਦੈ ਕੈ ਪ੍ਰਗਰ 
ਕਰਯੋ ਉਸਾਹ ਬਧੈ ਕੈ ॥ ੨੯॥ ਤਕਾਂਗਨ ਕੀਨਸਿ ਬਡੋ ਜੂ ਭਾਂਭ । 

ਕਪੜੇ [0 ਬਾਗ=ਿਕ ਪਰਕਰ ਦ ਹੇਭਿਆੰ ਭਕ ਜੋਮ ਜਮ, ਰ 
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ਸਭਿ ਸੈਗੰਡਿ ਮਹਿ ਭਾ ਬੱਖਯਾਤ । ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਸੜਿਗੁਰ ਧੀਰ । 

ਤਜਿਬੇ ਕੋ ਭਏ ਤਾਰ ਸਰੀਰ॥੩੦॥ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਗਲਿ੫- 
ਵਾਇਵ ਤੁਰਨ ਕਰਿ ਆਹਰ । ਸਕਲ ; ਸੁਰੀਧੈਂ ਸ਼ੀਚਨਿ ਕਰੀਂ । ਗਾਵਹਿ 

ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਕ ਧਨਿ ਭਰੀ ॥ ੩੧॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਸ । 

ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਖਰੇ ਅਰਦਾਸ । ਸ੍ਰੀ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਠ । ਹੋਤਿ ਬੇਦ 
ਧੁਨਿ ਕੇ ਬਹੁ ਠਾਠ'॥੩੨॥ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਗੁਨ ਕਹੈ' (-ਜਗਤ 
ਉਧਾਂਰਨਿ ਕੋ ਹਿਤ ਅਹੋ।ਨਿਜ ਇੱਛ! ਤੇ ਤਨ ਧਰਿ ਅਪਨੇ।ਕਰਹਿੰ ਕਦਾ- 

ਚਿੜ ਦਰਸ ਸੁ ਸੁਪਨੇ ॥੩੩ ॥ ਕਲਮਲ ਕਸ਼ਟਨਿ ਤੇ ਹੁਇ ਮੋਚਨ । ਜੇ 

ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਪਿਖਹਿ ਬਿਲੋਚਨ । ਤਿਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ ਬਰਨੈ ਕੌਨ । ਜਾਇ 
_ਸਮਾਵਹਿ ਆਨੰਦ ਭੌਨ ॥੩੪॥ ਜਿਮ ਘਨ ਅਪਨੇ ਤਨ ਬਿਦਤਾਵੈ। ਜਲ 
ਬਰਸਾਇ ਸਿਯਰ” ਬਰਤਾਵੈ। ਸਭਿ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਤਾਂ । ਪੋਖਤਿ 
ਹੈ ਬਹੁ ਤਪਤ ਮਿਟੌਡਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਬਯਾਕੁਲ ਦੇਖਿ 
। ਬਿਸ਼ਯ ਤਪਤ ਤੇ ਤਪਹਿੰ ਵਿਸ਼ੇਖ । ਪਚਹਿੰ ੫੫ ਮਹਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਲਾਗੇ 

। ਖਰਹਿੰ ਨਰਕ ਮਹਿੰ ਮਹਿਦ ਅਭਾਗੇ॥੩੬॥ਡਿਨ ਪਰ ਦਯਾ ਕਰਨਿ ਕੇ 

ਕਾਰਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਸਰੀਰਨਿ ਧਾਰਨਿ । ਲਾਖਹੁੰ ਸਿੱਖਕਨਿ ਕਹੁ 
ਸੁਖ ਦੀਨੋਹਲਤਪਲਤ ਦਰ ਉਜਲਕੀਨੋ॥੩੭॥ਇਨਕੇ ਸਮ ਦਾਤਾ ਕਿਤ 
ਹੋਰ। ਦੇਵਨ ਆਇਕ ਬਿੰਦ ਘਨੇਰੇ । ਅਲਪ ਸੁਖਨਿ ਕੇ ਹੈਂ ਸਭਿ ਦਾਨੀ 
। ਦੁਖ ਮਿੱਸਰਡ ਨੱਸੂਰ ਪਹਿਚਾਨੀ'॥੩੮॥ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਰਾਗ ਨ ਵ੍ਰੇਸੇ 
ਸਦਾ ਅਲੋਪ ਕਮਲ ਜਲ ਜੈਸੇ । ਹੈੜ, ਮਮਤ' ਲੋਸ਼ੋ ਨ ਮੋਹੂ । ਮਾਨ 
ਨ, ਲੋਭ ਨ, ਕਾਂਮ ਨ ਕ੍ੋਹੂ ॥੩੯॥ ਰਿਦਾ ਏਕ ਰਸ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ।ਸਭਿ 
_ਚੇ੩ਨ ਆਨੰਦ ਸੁ ਚੀਤ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਲੇਹੁ ਦਰਸ ਕਰਿ । ਕਰ 
ਜੋਰਹੁ ਬੈਦਹੁ ਪਦ ਸਿਰ ਧਰਿ20੪੦॥ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਉਚਰਤਿਗੂਰ ਗੁਨਕੋ। 
ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਬਦਨਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਕੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਹਰਿਰਾਇ 

“ਜਿਸ ਠਾਠ ਲਾਲ ਵੇਦ ਧੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਕੋ, ਉਸ ਤਪ ਗੁਰੂ ਚ ਜੀ ਸੁਰ 5 ਬਨ੍ਹਕੇ ਪਾਠ 
ਹੂੰਦੇ ਸਨ । (ਅ) ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ”"'ਟੋਦ ਤਦੋਂ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਠ] ਰੂਪ ਵਿਢ ਸਨ ਨਹੀਂ $ ਹੁਣ ਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਦ ਜਰਮਨੀ ਤੱ 
ਮੰਗਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਦ ਤੇ ਕਦ ਪਾਠੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਬਦ ਸਨ $ “ਠੰਢਕ । 

ਖਲਕ ਮਿਲੇ ਹਏ(ਸਖ ਅਤਠਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਨ (8੫) ਉਰ ਦੇ ਦਾਤ ਦਰਿਆ ੂ)ਸਮਕੇ 



| ਰ 
ਕੀਨਸਿ । ਆਸਤਰਨ ਡਸਵਾਇ ਸੁ ਦੀਨਸਿ। ਤਿਸ ਲੱ "1੦੪ 
ਸੁਭਾਇ। ਬਦਨ ਜੋਤਿ ਦੂਨੀ ਦਿਪਤਾਇ ॥ ੪੨ ॥ ਭਰੇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ 
ਬਿਲੋਚਨ । ਸਿੱਖ ਪਿਖਹਿੰ ਕਰਿ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਾਨਮਹਿਲਾਂ ਸਭਿਨਿ ਕਰਨ 
ਦਰਸਮੈਨ । ਬੇਦਹਿ ਚਰਨ ਗਈ ਬਚ ਮੰਨਿ ॥੪੩॥ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ ਦੇਹਿ 
ਪਰ ਤਾਨਾ । ਬਿਤਿ ਸੈਕੋਚਿ ਕੀਨਿ ਇਕ ਬਾਨ॥ ਅਨਦ ਆਤਮਾਂ ਮਾਂਹਿ 
ਸਮਾਏ।ਜਿਮ ਜਲ ਮਹਿ ਦੀਜੈ ਜਲ ਪਾਏ ॥੪॥॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਬ 

ਗਏ।ਪੂਰਬ ਕੋ ਸਰੀਰ ਤਜਿ ਦਏ । ਤਿਸ ਛਿਨ “ਧੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ? 
ਹੋਵਾ। “ਲਯੋ ਲੱਭ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ ਜੋਵ? ॥ ੪੫॥ ਸਕਲ ਜਥਾਵਤ 
ਬਿਧਿ ਕਰਿਵਾਈ । ਆਦਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਿੱਖਨਿ ਬਹੁਤ 
ਉਠਾਂ  ਬਿਮਾਨ । ਮਿਲੋ ਸੰਬੂਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਿ ਗਾਨ ॥੪੬॥ ਜਾਇ ਚਿਤਾ 
ਪਰ ਪੁਨ ਪੌਢਾਏ।ਜਥਿ ਚੈਦਨ ਤੇ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਛਾਏ । ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ ਦੇਹ 
ਹੁਇ ਗਈ.ਪੰਛੇ ਪਾਵਕ ਪਰਜ੍ਰਲਤਈ"॥੪੭॥ ਕਾਸ਼ਟ ਜਰੇ ਭਸਮ ਤਿਸ 
ਬਾਵ।ਬੀਨਤਿ ਫੂਲ ਨਹੀਂ' ਕੁਛ ਪਾਵਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ! ਦੇੜਿ ਸੁਖਦਾਸ। 
ਕਹਾਂ ਆ੫ ਕਰਿ ਗਏ ਤਮਾਸਾ? ॥ ੪੮ ॥ ਸਿੱਖਤ ਸੁਭਟ ਸੈਗਤਿ ਬੈਰਾਂਗੇ। 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰ ਗੁਨ ਅਨਰਾਗੇ।ਪੁਨਹਿ ਪਰਸ੫ਰ ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਕੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਨਿਹਰਿਕੈ ॥ ੪੯ ॥ ਹੋਡਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਰਹਤਿ ਕੇ ਪਾਸ। 
ਦੱ ਰੀਤ ਹੋਵਤਿ ਅਰਦਾਸ । ਬੈਠਿ ਸੁਹਾਵਤਿ ਤੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ । ਨਾਨਾਂ 

ਬਿਰਿਡਹਿ ਸ਼ਾਦੀ ॥੫੦॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਗਤ ਗੁਰ ਭਦ।ਦੇਸ਼ 
ਮਹਿ ਬਿਦਤਏ।ਸਰਬੋਤਮ ਕੇ ਤਖਤ ਬਿਰਾਂਜੇ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ 

ਡੇ ਤੂ ਭਾਜੇ ॥ ੫੧ ॥ ਅਪਰ ਜਿ ਸੋਢੀ ਸੇਗੜਿ ਸਿਰ ਜੇ" । ਕਰਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਰਜੇ । ਜਬਾਂ ਸੁਹਾਵੜਿ ਹੈ' ਉਡ ਬ੍੍ਰਿੰਦ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਸਪੂਰਨ ਚੇਦ ॥ ੫੨ ॥ %੩ ਮੇ ੩੩ ਪ੍ਡ੫ ਮੁਝ ਲ੍ਰਿੰ੩ ਦਸਮ ਰਾੇ 'ਸਰ 
ਹਰਿਰਾਇਿ ਕੇਕੈੰਨ ਗਮਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਡ ਬਿੰਸਫੀ ਅੰਨ ॥ ੨੭ ॥ 

ਰ ਰ ੨੮, [ਸ਼੍ਰ ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ਈਰਖਾ] । 
ਵੋਹਰਾ ॥ ਅਸ਼ਟਮ ਤਨ ਅੰਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ ਦੀਹ । ਮੁਰਡਿ 
ਅਲਪ ਸਗੋਰ ਹੈ, ਰਿਦਾ ਗੂਢ- ਬਚ ਲੀਹ“ ॥ ੧ ॥ ਸੋਯਾ॥ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ 
"(ਦਵਿਛਾਵਣਾ।” ਸਿੱਖ ਵਲਤੱਕਟੇ (ਉਨ ਦੀਆਂ)ਸੇਂਚਾਂ ੮੍ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ''ਬਾਲਦਿੱਤੀਹੇਰ 
ਨੌਂਢੀ ਤੇ ਜੇ ਸੋਗਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਸੇ । ੫ (ਵਰਰੇ) [ਸੈਸ: ਲੇਹਸ=ਸੰਮ੍ਰਿਤ] । (%) ਬਚਨ 

ਨੇ ਹਲ।[ 



ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਰਾਖ ਸੁਚਜ । ( ੧੮੭੧) ਰੱਸਿ੧੦ । ਲੰਸੂ ੩੮, 
ਮਾਧੁਰੀ ਮੂਰਝੀ, ਪੁਰਤਿ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੀ । ਸ਼ਾਂੜਿ ਸਰੂਪ ਧਰੇ ਪ੍ਭੁ 
ਪੂਰਬ, ਆਠਮ ਦੇਹ ਸੁ ਨੋੜਨ" ਕੀ। ਜੋ ਮਹਿਪਾਲਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌ ਤਜਿ, 
ਪੈ" ਪਹਿਰੈ ਹਿਤ ਭਾਂਤਨ ਕੀ'। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ ਤਥਾ ਦੁੜਿ ਪਾਵੜਿ 
ਸੈਗੜਿ ਪੀਤਿ ਕਰੇ ਮਨ ਕੀ॥ ੨॥ ਗੁਰ ਨਾਂਨਕ ਆਦਿ ਤੇ ਜਹੋਂ ਠਿਸ਼ਚਾ 
ਮਨ, ਤਜੋਂ ਬਹ ਗਕਾਨ ਮਹਾਂ ਰਸ ਹੋਵਾ। ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਕੇ ਅਘ ਨਾਸ਼ਠਿ 
ਕੋ ਦਰਸੈਨ ਦਿਖਾਇ, ਭਲੋ ਦੁਖ ਖੋਵਾ । ਪਰ ਪੌੜ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੋ, 
ਗੁਰਤਾ ਕਹੁ ਭਾਂਰ ਸਹਾਰਿ ਖਰੋਵਾ। ਗਠ ਮੇਲ ਮਸੈਦ ਬਿਲੈਦ ਮਿਲੋ 
ਜਿਮ ਸ਼ੀ ਹਰਿਰਾਇ, ਸਕੈ ਤਿਮ ਜੋਵਾਂ ॥੩॥ ਨਿਜ ਪਾਸ ਕਰੈ' ਅਰਦਾਸ 
ਭਿਬੀ ਬਿਧਿ, ਪਾਇਨਿ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ । ਗਨ ਆਠਿ ਉਪਾਇਨ 

_ਕੌ ਅਰਪੈਂ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਆਪ ਅਨੇਕ ਉਠਾਵੈਂ । ਸਮੁਦਾਇ ਸਦਾ ਮਠ 
ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵਡਿ ਜਯੋਂ ਧਰਿ ਭਾਵਨਾ ਕੋ ਛਿਗ ਆਵੈ।ਠਿਜ ਸਿੱਖਯਠਿ ਕੀ 
ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੇਯ ਕਰੇ' ਉਪਵੇਸ਼ਤਿ ਗਤਾਨ ਕੋ ਭੇਵ ਜਨਾਵੈਂ॥੪॥ ਕਤਿੱਤ ॥ ਦ੍ਰੱਖ 
ਹਰਿ ਲੋਡਿ,ੰਸਖਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਦੇਡਿ ਗੁਰ, ਸੱਤਯਨਾਮ ਹੇਤੁ"ਲਾਇ ਚੇਡਨਾਂ 
ਚਿਡਾਵਈਂ“। ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਠਾਸ਼ ਕਹੈ ਏਕ ਬਾਰ ਗਠ ਧੀਰਜ 
ਧਰਮ, ਦਯਾਂ ਗੁਨ ਕੋ ਬਧਾਵਈਂ'। ਸਮਤ) ਸੰਤੋਖ ਸੋਂ ਸੈੜੋਖ ਸਿੰਘ ਰਿਦੇ 
ਬਾਸ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੀਕੇ ਸੁਗ਼ਮ ਬਤਾਵਈਂ । ਜਾਨਿ ਸਿੱਖ ਆਪਨ, 
ਹਰਤਿ ਡੀਨ ਤਾਪਨੋ,ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤ੫ ਤਾਪਨੋ ਸੁ ਵਲ ਮਹਾਂ ਪਾਵਈਂ॥੫॥ 
ਆਇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਟ ਦੇਯ ਨਿਜ,ਦਰਸ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ,ਕਲੇਸ਼ਠਿ 
ਬਿਨਾਸਤੇ । ਪਸਰਜੋ ਸੁਜਸੁ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸਭਿ ਲੋਕ ਕਹੈਂ-ਬਾਠਕ ਸਰੂਪ 
ਤੋਜ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ-। ਧਰਾ ਸਿੰਧ ਖਲ ਸਕਲ ਥਾਨ ਮਾਨੇ' ਮਨ, 
ਆਨਤਿ ਮਨੋਤ ਕੋ ਮਨੋਰਥ ਕੇ ਵਾਸਤੇ” । ਭੀਰ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਨ ਤਜਾਰੈਂ' 
ਸੁਖ ਆਸ ਤੇ'; ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਭਗਤ ਮੈਂ' ਹੁਲਾਸਤੇ ॥ ੬ ॥ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਤਿ ਭਏ ਪਰਿ ਪੁਰਿ, ਸੈਗੜਿ ਅਨੇਕ ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਕ 
ਜਾਤਿ ਹੈ। ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ, ਦਖ ਹਰਡਿ ਦਰਸ ਕਰਿ, ਪਰਮ ਪ੍ਸੈਨਤਾ 
ਨਵੀਨ (ਸਰਾਂਰ ਧਰਿਆ) । “ਫ਼ਿਰ; ਹੋਰ । "ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਹਾਂ ਦੀ। (ਵਿਚ) ਪ੍ਰੇਮ । 
“ਬੁਧੀ ਵਿ੧ । $%੮ ਕਰਾਂਵਦੇ ਹਨ । ?ਸ£ੰਦਰ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਮਨੌਰਬਾਂ ਦੀ (ਪੂਰਨਾ) ਵਾਸਤੇ ਮਨੌਤਾਂ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਦਸਖ ਦੀ ਆਸ਼ਾਂ ਵਿਢ ਡੀੜ ਕੋਲੋਂ ਹਣਦੀ ਠਹੀਂ । 



__ ਲੀ ਫੁਰ ਪੁਭ੫ ਸ਼ਰਜ। ___ (੩੮੭3) ਰਸ ੧੦ । #8 ੧੮. _ 
ਕੌਉ ਹੈ । ਜ਼ੋਵਰ ਜਰਾਵ ਜਰਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਜਗਤ ਜੌਤਿ ਜ਼ੋਬ 

ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਜਬਰ ਜਾਨੈ' ਜਾੜਿ ਹੈ' । ਗਜਾਨ ਅਵਦਾਤ ਹੈ”, ਅਨੰਦ 
ਉਮਗਾਂਤ ਹੈਂ, ਬਿਲੰਦ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ ਹੈ', ਮਨਾਵੈ' ਸਭਿ ਜਾਤਿ ਹੈ” ॥੭॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰਤਾ ਲਘ ਸਤ ਦੀਨਿ । ਰਾਂਮ- 
ਰਾਇ ਬਝਭ ਪੁੱਤ ਸੁਨਿ ਪਛੁਤਾਵੜਿ ਮਨ ਦੀਨ ॥ ੮॥ ਸੈਯਾ ॥ “ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ 
ਦਹ ਬਾਤ ਭਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਝ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇ ਬਭਿਆਈ । ਮਾਂਬ ਪੈ ਹਾਬ 
ਧਰਜੋ ਹਿਤ ਸਾਬ ਕਰਮੋ ਸਮਹੱਥ,ਲਖਮੋ ਸਮੁਦਾਈ।ਕੀਨਿ ਕਿਪਾ ਸ਼ਕਤੀ 
ਬਡ ਦੀਨਿ-ਜਬਾਂ ਕਹਿ ਬਾਂਕ ਤਬਾਂ ਹੁਇ ਜਾਈ-। ਆਪ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੇ ਮੋਹਿ 
ਪਠਜੋ ਇਤ ਸੈਗੜਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸੈਗ ਰਲਾਈ॥੯॥ਮੈਂ' ਪੁਰਿ ਆਇਕੋ ਸ਼ਾਹ 
ਕੇ ਸਾਂਬ ਮਿਲਯੋ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਕੋ ਕਾਂਜ ਸਵਾਰੇ । ਰਾਖਯੋ ਭਲੋ ਰਸ ਰੋਗ 
ਇਹਾਂ, ਧਨ ਲੀਨੋ ਸਮੂਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਰੇ।ਆਪਨੋ ਦੀਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਇ 
ਕੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤ ਮਹਾਂ ਬਿਸਤਾਰੇ । ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਜ ਹਜ਼ਾਰੋ ਕਰੇ ਗੁਰ 
ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਬਿਬਰਾਇ ਅਪਾਰੇ? ॥੧੦॥ ਬਹਿਲੋ ਕੁਲ ਕੌ ਗੁਰਦਾਸ ਹੁਤੋ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ ਬਾਕ ਕਹਜੋ ਸਮੁਬਾਈ । “੫ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜੇਸ਼ਟ 
ਨੰਦਨ ! ਆਂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਈ ਬਡਿਆਈ । ਜਗ ਮੈਂ ਸਮੁਦਾਇ ਭਏ 
ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਆਵਤਿ ਭੇਟ ਤੇ ਤੋਟ ਨ ਕਾਈ । ਦਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਕਯਾ ਚਿਤ 
ਮੈਂ ਅਥਿ ਚਾਹਤ ਮਾਨੰ' ਮਨੌਂਤ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਈ ॥ ੧੧ ॥ ਜੋ ਸਗਰੇ 
ਜਗ ਕੋ ਅਬਿ ਮਾਲਿਕ ਨੌਰੈਗ ਸ਼ਾਹ ਪਰਤਾਪ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਾਂ ਸੈਗ ਰਾਵਰ 
ਕੋ ਬਹੁ ਮੇਲ ਸਭਾ ਮਹਿ ਜਾਂਤਿ, ਲਗੈ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਾਦਰ ਦੇੜਿ 
ਬਡਾਈ ਬਡੀ ਨਿਤ ਬੂਬਨਿ ਬੋਲਨਿ ਹੋਤਿ ਰਸਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 
ਕੋਰ ਮਠਿੰਦ ਬਿਠਾਵਤਿ ਉਚ ਜਹਾਂ ਨਰ ਜਾਲਾ ॥੧੨੨॥। ਦੇਤਿ ਅਜਾਇਬ 
ਹੀ ਵੁਰਮਾਇਸ਼ ਜੋ ਦੁ ਸ਼ਪਰਾਪਤ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ'। ਸੋ ਅਰਪ੫ ਤੁਮ ਕੌ 
ਧਰਿ ਭਾਉ ਰਹੋ ਬਿਚ ਡੇਰੇ ਹੀ ਆਪ ਪਠਾਂਵੈ। ਕੌਨ ਕਰੈ ਗਿਨਤੀ ਧਨ ਕੀ 
ਜਬਿ ਕੇ ਪੁਰਿ ਆਇ ਹੋ ਰੋਜ ਚਢਾਵੈ।ਆਂਜ ਕਮੀ ਤੁਮ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾਂਹਿਨ 
ਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਉਰ ਕੋ ਹਰਖਾਵੈ॥੧੩॥ਜੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਹੈ' ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਦਤਯੋ 
੧ਸੁਧ ਗਿਆਨ (ਸਰੂਪ) ਹੈਨ । "ਸਭ ਜ਼ਾਤਾੰ ;ਨਾਂਦੀਆੰ ਹਨ । “ਅਚਰਜ ਤੇ ਕਠਨਤ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ%, ਤੁਸਾਡੀ ਵਰਮਾਇਸ਼ (ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਦੇ ਦੇਂ ਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਜੇ ਅਜੀਬ ਹਨ, ਕਠਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ; ਫੁਰਮਾਯਸ਼ ਨਾਲ ਬੀ 
ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ) ਦੇਂਦ: ਹੈ । ੍ 



ਸ਼ੀ-ਚਚ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੩੮੭੩) ਰਾਸਿ ੧6। ਅੰ ੨੮. 
ਸਭਿ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਪਾਏ । ਹੋਵਤਿ ਆਪ ਹੀ ਗਾਦੀ ਦਈ ਜਬਿ ਦੋ 
ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਗ ਸ਼ਾਹ ਪਠਾਏ। ਦੇਖਹੁ ਕਜੋਂ ਨ ਬਿਚਾਰਿ ਭਲੋ ਤੁਮ ਆਇਸੁ 
ਪਾਇ ਜਬੈ ਇਤ ਆਏ।ਕ; ਤਬਿ ਥੇ ਅਬਿ ਕੈਸੇ ਭਏ.,ਸਭਿ ਰੀਤਿਕੇਦੀਹ 
ਸਮਾਜ ਬਧਾਏ' ॥੧੪॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਕੋ ਪੁੱੜ ਬਿਸਾਲ ਸੁਨੇ ਬਚ ਧੀਰਜ 
ਕੇ ਜੁ ਕਹੇ।ਹੋਤਿ ਪ੍ਸੈਨ ਭਯੇ ਨ ਤਉ ਮੁਰਬਾਇ ਰਹਜੋ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਲਹੇ। 
ਭੋ ਗੁਰਦਾਸ ! ਉਚਾਰਤਿ ਜੋਗ ਤਥਾਪਿ ਸੁਨੋ ਉਰ ਮੋਰ ਦਹੇ । ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤ ਨੋ ਇਡ ਓਰ ਪਠਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ਅਵੱਸ਼ਕ ਚਹੇ ॥੧੫॥ ਜੇ ਇਤ 
ਓਰ ਨ ਆਵਤਿ ਮੈਂ ਤਬਿ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸੇ ਰਿਪ ਦੀਹ ਸਮਾਨਾ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਨੀਕ 
ਪਠਾਵਤਿ ਵੇਰ ਬਡੋ ਜਿਹ ਓਜ ਰਿਦੇ ਗਰਬਾਨਾ । ਪੀਰ ਫਗਰਨਿ ਸੋਂ 
ਬਿਗਰੇ ਇਹ ਠਾਨਤਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ਨਿ ਬਾਦੀ ਮਹਾਨ॥ੜ੍ਰਾਸ ਕਰੈ ਨਹਿੰ ਤਾਂ ਗਹਿ 
ਲੇਡਿ, ਬਡੋਂ ਪੁਨ ਤਾੜਤ ਜਯੋ ਅਨਜਾਨਾ' ॥ ੧੬ ॥ ਜੇ ਪੁਰਿ ਕੀਰਤਿ 
ਜਾਤਿ ਚਮੂੰ ਤਬਿ ਕਕਾਂ ਕਰਤੇ ਨਹਿ ਹੋਡਿ ਉਪਾਈ। ਸੀ ਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣ 
ਧਾਰ3 ਹੁਤੋ-ਸੁ ਮਲੋਛ ਕੈ ਪਾਸ ਨ ਜਾਹਿ ਕਦਾਈ। ਨਾਂ ਦਰਸੈਂ ਤਿਸ 
ਆਨਨ ਕੋ ਅਪਨੇ ਦਰਸੈਨ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈਂ-। ਬੈਠਨਿ ਬੋਲਨਿ ਕਰੋਂ 
ਬਨਿ ਹੈ ਜਬਿ ਯੋ' ਅਭਿਲਾਖ ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ॥ ੧੭॥ ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇ ਊਪਰ ਸੌ ਪੁਨ ਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੁਗੱਤਾ। ਬਾਈਸ ਲਾਘ 
ਸਗ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਬਝੋਂ ਸੋ ਹੈਕਾਰ ਮੈਂ' ਮੱਤਾਂ । ਪੰਚ ਦੁਗੂਨ ਹਜ਼ਾਰ” 
ਤੋਪ ਸਕੋਪ ਚਢੇ ਕਰਿ ਲੋਚਨ ਰੱਤਾ । ਤੈਸੇ ਪਚਾਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜਮੁਰੇ ਹੈ' 
ਛੂਟੇ.ਤੇ ਛੋਨੀ ਮਹਾਂ ਧਮਕੱਤ ॥੧੮॥ ਕੌਣ ਅਹੈ ਇਹ ਸਗ ਲਰੈ ਸਭਿ _ 
ਵੇਸ਼ ਡਰੇ ਭਰ ਦੇਤਿ ਹੈ ਹਾਲਾ । ਭੂਪਡਿ ਜੇ ਰਜਪੂਤ ਹਤੇ ਕਰਿ ਤਾਸ 
ਗਏ ਦਬਿ, ਦੇਖਿ ਕਰਾਲਾ । ਦੋਹੀ ਫਿਰੈ ਇਸ ਕੀ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ, ਦੋਸ਼ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਦੇਤਿ ਨਿਕਾਲਾ । ਬਾਦ ਕਰੈ ਹਠ ਧਾਰਿ ਬਡੋ ਗੁਰ ਪੀਰ ਤੇ 
ਤ੍ਰਾਸੱਤ ਨਾ ਕਿਸ ਕਾਲਾ ॥੧੯॥ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਬਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁੜੋ ਡਿਹ ਮੈਗ 
ਬਿਰੋਧ ਭਯੋ ਗਰ ਕੌ । ਜੈਗ ਭਯੋ,ਬਲ ਧਾਰਿ ਬਡੋ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੈ' 
ਅਰ ਕੌ। ਆਨਿ ਲਰਜੋ ਦਲ ਤੀਰ ਸੁਧਾਸਰ, ਪਾਇ ਵਤੇ ਸੁਦਯੋ ਡਰਕੋ 
ਜੰਗਲ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਏ ਪੁਨ ਦੈ ਹਯ ਲੋ ਕਿਯ 8ਘਰਾੰ ਕੋ ॥ ੨੦॥ ਸ਼ੀ 
“(ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵਕੀਰਾਂ ਨੂੰ) ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਨਜਾਣ ਵਾਂੜੂੰ । “ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਪਾਂ । “ਭਾਵ ਛੇਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । “ਜੰਗ 



ਰੀ ਹਰ ਪੂਤਾਖ ਮੂਰਜ। ( ੩੮੭੪) ਰਸਿ ੧੦। ਲੂ ੨੯. 

ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਰਣ ਕੀਨਸਿ ਪੈਂਦੇ ਕੇ ਸੈਗ ਅਨੇਕ ਸੈਘਾਰੇਸ਼ਾਹਜਹਾ ਕਰਿ 

ਟਾਲ ਰਹਾ,ਹਠ ਨਾਂਹਿ ਕਰਨੋ ਹਟਿ ਗਾਂ ਜਿਮ ਹਾਂਹੇ।?) ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੋਧੇ 

ਮਹਾਂ ਜਿਨ ਕੋ ਝਡ ਡੀਲਬੜੋ ਬਲ ਧਾਟ।ਏਨ ਬਝੀ,ਉਤਸਾਹ ਬਡੌ,ਨਿਜ 

ਬੈਰ ਪੁਜਾਇ ਮਹਾਂ ਚਿ੫ ਮਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ ਸ਼ਾਹਿਜਹਾਂ ਤੇ ਬਡੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਹ 

_ਬਿਲੈਦ ਬਲੀ ਧੁਜ਼ਨੀ ਸੁ ਬਨਾਈ। ਪੀਰ ਵਕੀਰਨਿ ਤੇ ਨ ਭੈ, ਕਰਿ ਬਾਦ 

_ਗਹੈ ਭਿਸ ਦੇ ਮਰਿਵਾਈ।ਧਾਰਿ ਰਿਦੇਜਿਦਨਾਹਕ ਦਰ੫ ਤੇ"ਚੌ ਲ ਪਰੈ ਨ 

ਟਰੈ ਹਠ ਪਾਈਯਾਂਤੇ ਪੁਰੈ ਨਹਿੰ ਬੈਰ ਇਸੀ #ਗ, ਮੈਂ ਨਹਿ ਆਇ ਜਿ; 

ਕਨੋਂ ਬਨਿ ਆਈ॥੨੨॥ਔਰ ਅਨੇਕ ਦੁਤੇ ਬਿਘਨ' ਸਭਿ ਦੂਰ ਕਹੇ ਢਿਗ 

ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਆਯੋ।ਝਸ ਕਰਨੋ ੧੫ ਸੈਂ ਪੁਰਿ ਕੀਰਤ';ਸੇਵਕ ਕੇ ਸਮ ਸ਼ਾਹ 

ਬਨਾਯੋ । ਬਿੰਦ ਲੀਓ ਧਨ ਆਪ ਪੁਜਾਇ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰ ਕੌ ਬਹ ਭਾਂਉ 

ਬਧਾਯੋ । ਲਾਯਕੀ” ਯੋ ਸਭਿ ਰੀੜਿ ਕਰੀ ਪਿਤ ਬੀ ਦੁਰ ਬੋਧ ਮੋਹਿ 

ਹਟਾਲ ॥੨੩॥ ਲ% ਨੰਦਨ ਹੈਂ' ਗੁਨ ਕੌਨ ਲਖ ਸਭਿ ਸ ਮੈਂ ਜਿਸ 

ਦੇ ਬਡਿਆਈ । ਹੁਇ ਆਪ ਖਰੇ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪੀ ਪੁਨ ਵਕ ਬਿੰਦਨਿ 

ਪਾਇ ਲਗਾਈ । ਸਭਿ ਪੁੰਜ ਮਮੈਦਨਿ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈ ਅਰਪਾਇ ਉਪਾਇਨ 

ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਰਿ੫ ਕੇ ਸਮ ਜਾਨਿ ਨਹੀਂ' ਸਿਮਰੋ ਮੁਬ,ਐਸ ਬਿਚਾਰਤਿ 

ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਈ ॥੨੪॥ ਮੈਂ ਅਬਿ ਕਾਨ ਸੁਨੀਂ ਬਹੁ ਪਾਸ ਤੋ ਸੰਗਤਿ ਬਿ 

ਹੀ ਆਵਤਿ ਹੈ।ਕਾਬਲ ਐ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲ ਸੁਹਾਵਤਿ 

ਹੈਂ। ਆਗੇ ਮਮੈਦ ਹੈ ਲਕਾਵਤਿ ਸਿਖਯਨਿ_ਭੇਟ ਸਮੂਹ ਚਢਾਵਤਿ 

ਹੈਂ । ਭੀਰ ਰਹੈ ਪੁਰਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈਂ ਨਿਤ ਕੀਰਤਿ ਉੱਜਲ ਗਾਵਤਿ 

ਹੈਂ ॥੨੫॥ ਮੋਤੇ ਬਿਸਾਲ ਪਰਭਾਪ ਭਯੋ ਤਿਸ, ਯੋੱ' ਸੁਨਿ ਮੋਹਿ ਨ ਚੈਨ 

ਪਰੋ। ਟੈਨ ਦਿਨਾ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਬਹੈ, ਅਸਹੋਇ ਨ; ਮੋ ਸਭਿ ਤਯਾਗ ਕਰੋਂ। 

ਲੌਕਨਿ ਕੇਰ ਸੁਭਾਵ ਅਹੈ, ਅਵਿਲੌਕਤਿ ਆਪ ਮੈਂ ਰੀਸ ਧਰੇ । ਪੁਜਨ 

ਤਾਂਹਿ ਨਹੀਂ ਲਗਿ ਜਾਹਿੰ; ਜੁ ਹੈ' ਮਮ ਸੇਵਕ ਸੋ ਨ ਟਰੈਂ”॥ ੨੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 

ਰਾਮਰਾਇ ਉਰ ਈਰਖਾ ਲਘੁ ਕਾਂਤਾ ਮੈਗ ਧਾਰਿ । ਚਿਤਵਤਿ ਅਨਿਕ 

ਉਪਾਇ ਕੋ ਨਿਡ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਮਝਾਰ ॥ ੨੭ ॥ ਇਤ ਐ ₹੩ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ (੧ 
ਦਸਮਿ ਰਾਸੇ “ਈ ਰਾ: ਠਾਇ' ਪ੍ਰਸਿਗ ਵਰਨਟੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿਸਡੀ ਖਸੂ ॥ ੨੮ ॥ ਲਿਆ 

ਕਹ ਕਰ ਨਾਲ । ₹ਜ ਸੰ ਲੰ ਆਉਂਦਾ ਤੀ ਕਿਵੇ (ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ) ਬਣ ਆਉਂਦੀ ! “ਭਾਵ ਪਿਤਾ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । (ਸੈਂ) ਲਾਇਕੀ (ਕੀਤੀ) । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੭੫) ਰਾਸਿ ੧੦। ਲੰਸੂ ੨੯, 
੨੯. [ਸੂਹੀ ਗਮਰਾਦਿ ਜੀ ਦੀ ਈਰਖਾ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਭਨੂਜ ਤੇ ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਅਪਰ ਮਸੈਦ 
_ਜਿ ਮੁਖਿ ਹੁਤੇ ਕਰਤਿ ਭਏ ਅਰਦਾਸ ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮ । “ਕ੍ਯੋ' ਤੁਮ 
ਹੌਲ ਕਰਤਿ ਹਹੁ ਉਰ ਮਟਿੰ, ਚਿਤ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰ ਪਛੁਤਾਇ। 
ਸਾਵਧਾਨ ਹੰਝ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਅਪਨੋ ਸੁਜਸੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਧਾਇ । ਸਿਖ 
ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਇ ਤੁਮਾਰੇ ਸ਼ਟਧਾਲੂ ਸਦ ਹੀ ਚਲਿ ਆਇ । ਪਾਇੰਨਿ 
ਨਿਮਹਿੰ,ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਹਿੰ;ਡਰਪਹਿ ਗੁਰਕੀ ਵਸਡੁ ਚਢਾਇ॥੨॥ਬੁੰਦ 
ਮਸੈਦ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਂਹੀਕਰਹੁ ਪਠਾਵਨਿ ਸਗਰੇਦੇਸ਼।ਸਿੱਖੀ ਕਉ ਨਿਭਪ੍ਰੰਤ 
ਬਿਸਤਾਰਹਿ ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ।-ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜੇਠੋ 
ਨੰਦਨ ਨਿਮਹਿ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹ ਚਰਨ ਹਮੇਸ਼। ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਧਨੀ ਸੈਪੂਰਨ 
ਜਿਨ ਮਹਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼/੩॥ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਰਾਈ, 
ਦਿੱਠੀ ਪੁਰਿ ਅਰੁ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਤ ਚਿਤ ਹੋਏ”, 
ਸਗਲ ਅਜਾਇਬ ਕੀਨ ਸਿ ਗਾਬ-। ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕੋ ਨਾਹਿਨ ਜਾਨਹਿ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਹਿੰ ਹਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ।ਨਿਸ਼ਚਾ ਗਿਰਨਿ ਦੇਹਿੰਗੇ ਕਾਹੁ ਨ, 
ਕਹਿ ਕਹਿ ਆਨਹਿੰ ਟੇਕਹਿੰ ਮਾਬ ॥੪॥ ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਹਮ 
ਕਹਿ ਸਰੀ ਗੰਰ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕੋ ਕਰਾਤ । ਇਸ ਤੇ ਆਦਕ ਅਪਰ ਜਿ 
ਸੋਦੀਹੇ' ਅਨੇਕਜਗ ਸੇ' ਬੱਖਯਾਤ।ਨਿਜ ਸੇਗਤਿ ਕਹੁਬਰਜਨਿ ਕਰਿਯਹਿ 
ਕਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲੰਹ ਨਹੀ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ । ਧੀਰਮੱਲ ਹੈ ਚਚ %੫ ਕੋ 
ਭਿਸ ਤੇ ਭੀ ਬਰਜਹੁ ਕਹਿ ਬਾਂਤ ॥ ੫ ॥ ਅਪਨੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਹੈ' ਖੇਡ] 
ਕਰਹ ਕਮਾਈ ਦਰਬ ਚਵਾਇ । ਸਭਿ ਤੇ ਬਰਜਨ ਕਰਹੁ ਬਾਤ ਬਿਹ 
ਜਿਸਤੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਬਧਤੀ ਜਾਇ।-ਬਡੇ ਥਿਰੇਧੀ ਹਮਰੇ ਸੋਢ-ਇਮ 
ਕਹਿ ਸਭਿ ਹੋ ਦਿਹੁ ਬਿਦੜਾਇ। ਬਹੁਰ ਨ ਕਰਹਿ ਮੇਲ ਕਿਹ ਕੇ ਸੇਗ 
ਇਕ ਤੁਮਰੇ ਹੀ ਪੂਜ/ਹੋ ਪਾਇ ॥ ੬ ॥ ਪੂਰਬਲੇ ਅਨੁਸਾਂਗੇ ਰਹਿ ਸਿਖ 
ਅਪਰ ਨਵੀਨ ਹੋ।ਏ ਸਮੁਦਾਇ। ਸੈਗਤਿ ਬਧਹਿ ਰੈਤਿ ਇਮ ਕਰਤੇ ਧਨ 
ਅਨਰਿਨਤ ਚਵਾਵ੮ ਲਯ/ਇ ।-ਅਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਰਾਇ ਗੁਰ ਟਿੱਕ3- 
ਇਮ ਕਹਿ ਬਿਸਥਾਗੰਹੇ ਸਭਿ ਥਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗਾਇ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਸਿਧਾਰੇ 
"ਰਾਮਰਾਇ ਤੋਂ । “ਐਰੰਗਾ ਤੇ ਇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ₹੫ ਅਚਰਜ ਰੋਏ । ਸਿਘ ਮੋਗੜ ਆਖਣੇ ਦੱਬ ਦੀ ਖੇਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਬ ਲਿਆਉਂਦ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ (੩੮੭੬) ਰਾਸਿ ੧੦। ਸੰਸੂ ੨੯, 

ਡਿਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਬਾ ਸੁਹਾਇ ॥ ੭ ॥ ਜੋ ਲਘ ਜਾਤਿ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿਨਿ 
ਕੀ ੜੀਵਰ ਅਰੁ ਕੁਮ੍ਰਿਆਰ ਚਮਾਰ । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕਹੁ ਵਿਹੂ 
ਸਿੱਖੀ ਸਕਲ ਆਇ ਤੁਮ ਕਰਹਿੰ ਜੁਹਾਰ' । ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਸੁਜਸੁ ਸੁਨਾਵਰਿੰ 
ਰਾਵਰਿ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਸਭਿ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰ । ਗੁਰਤਾ ਬਿਦੜਹਿ ਤੁਮਰੇ 
ਤਨ ਕੋ,ਆਇਂ ਅਪਾਰ ਸਦਾ ਉਪਹਾਰ॥੮॥ਬਡੋ ਪੁੰਤ ਬੈਠਤਿ ਹੈ ਗਾਦੀ 
ਲ੫ ਸੁਭ ਰਹ ਬਡ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਿ । ਇਮ ਜਾਨਹਿ ਉੱਚਾਵਚ ਸਗਰੇ', 
ਲਖਹਿ ਤੁਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰ । ਰਹਿ ਹੈ ਅਲਪ ਸੈਗਤਾਂ ਜੇਈ 
ਹਠ ਕਰ ਗਮਨਹਿ ਤਿਨ ਕੇ ਦ੍ਰਾਗਕਯਾਂ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜਾਨਿ ਦੇਹੁ ਤਿਨ, 
ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੈ ਅਰੁਕ੍ਰਾਤ ਤੁਮਾਰ॥੯॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਤ੍ਰੋ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ 
ਤਖੜ ਏਕ ਹੀ ਲੀਨਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪੂਜਤਿ ਪਾਇੰਨਿ ਅਰਪਹਿ 
ਭੇਫਨਿ ਹ੍ਰੋ ਸਿਖ ਦੀਨਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਜੁ ਪਿਤ ਨੇ ਡਿਨਕੀ 
ਸੈਗੜਿ ਕੀਨਿ"।ਸੋ ਸੇਵਕ ਤਿਨ ਕੇ ਹੁਇ ਚਾਲੇ ਅਰਪਡਿ ਵਸਤੂ ਰਹਡਿ 
ਅਧੀਨ॥੧੦॥ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀਗੂਰਦਿੱਤ' ਤਿਨ ਕੇਂ ਸੁਤ ਉਪਜਤਿ 
ਭੇ ਦੋਇ। ਇਕ ਤੁਮ ਪਿਤ ਅਰੁ ਧੀਰਮੱਲਯ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਬਡੋ 
ਸੁਤਜੋਦਲਘੁ ਕਉ ਸੈਗਤਿ ਪੂਜਤਿ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੰਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਬਿਚ 
ਸੋਇ%ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹਡਿ ਰਹਮੋ ਗੁਰਤਾ ਕਹੁ ਕਿਮਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭੱਗਨ ਬਿਨ 
ਹੋਇ ॥੧੧॥ ਡਿਮ ਤੁਮਰੋ ਇਕ ਅਨੂਜ ਸੁ ਜਾਨ੮ ਕੋਤਿਕ ਸੈਗਤਿ ਰਹਿ 
ਡਿਨ ੫ਾਸ/੫੫ ਕਯੋ' ਤਪਹੁ,ਕਾਂਤ ਹੈ ਰਾਵਰਿ,ਅਰੁ ਸਭਿ ਮਾਤਾ ਰਹਤਿ 
ਅਵਾਸ । ਸੇ ਤੈ ਸਦਨ ਆਪਨ ਜਾਨਹੁ ਬਨਹਿ ਪਠ/ਵਨਿ ਧਨ ਕੋ ਰਾਂਸ 
ਸਭ ਬਿਧਿ ਕੀ ਸੁਧ ਤੁਮ ਹੀ ਲੀਜਹ ਕੀਜਹਿ ਮੇਲ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ॥ 
੧੨॥ ਵੇਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸੰਭਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਕੋ ਜੇਠੋ ਸੁਤ ਸੁਨਿ ਬਾਤ। ਮਾਂਨੀ 
ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਕਛੂ” ਕਹਤਿ ਭਯ ਬੱਖਯ'ਤੰ ॥ ੧੩ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛ੮ ॥ ਪਮਲਨਿ 

“ਨਮਸਕਾਰ । "ਤੇਫਾ । “ਸਾਠੇ ਉੱ ਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਣਨਗੇ । “ਬਾਕੀ । “ਛੇਦੇ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਗਤ ਪੂਜਦੀ ਹੈ । ੧ ( ਧੀਰਨਲ ) ਕਰਤਾਰ ਪਰ ਵਿਚ ਰਟਿੰਦ ਹੈ ਕੁਛ 
(ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ) । “ਟਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਮੰਨੋ । (ਅ) ਕੁਛ ਨ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ 
ਮੰਨੀ। _'ੈਂਮਨੇਢ ਇਹ ਗਲ ਠਕ ਨਹ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ । ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ 
ਦੂਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਤ। ਪਰੁ ਗਤ ਤਾਂ ਭਾਰਨਚਾਰ ਦੇ ਮਗਢ ਜੀ ॥। ਰ 



ਹਮਾਰੋ ਹੋਇ ਨ ਕਿਮ ਹੀ, ਪਰਜੋ ਅੰਤਰੋ" ਅਬਹਿ ਬਿਸਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਨੇ ਜੁ ਕਹੇ ਬਚ,ਸਭਿ ਨੇ ਸੁਨੋ ਹਤੇ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਯਾਂ ਕੇ 

_ ਮਿਲਹਿ ਨ ਸਗ ਮੋਹਿ ਸੋਂ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰਕ ਅਚਾਲ। ਤਿਨਹੁੰ 
ਬਡਾਯੋ ਲਘ ਸੁਤ ਪੂਜਨਨ,ਭ ਏ ਰਿਦੇ ਤਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ॥੧੪॥ ਪਣਹੁ 
ਮਸੈਦਨਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਾਂਹੀ ਜਿਸ ਸੈਂਗਤਿ ਪਰ ਜੋ ਚਲਿ ਜਾਇ। ਤਹਿੰ ਕੀ 
ਡਿਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਧਾਵਹੁ, ਦੇਹ ਦਰਬ ਮਨ ਅਧਿਕ ਬਧਾਇ। ਸਿੱਖਯਨਿ 
ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਇਤ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਾਲ ਸੁਨਾਇ । 
ਬੰਦੁਬਸਤ ਕਰਿ ਕੈ ਬਿਧਿ ਨੀਕੇ ਲੋ ਆਵਹਿੰਗੇ ਹਮਰੇ ਥਾਇ ॥ ੧੫ ॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਨ ਜਾਵਹਿੰ,-ਖਾਰਜਸਿੱਖੀਤੇ-ਡਰਪਾਇਬਰਜਨ 
ਕਰਹਿ ਜਾਹਿ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਲਘ ਬਿਲੈਦ ਕੋ” ਦੇ' ਸਮੁਝਾਇ। ਤਿਮ 
ਸਭਿ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵਹਿੰ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਿ ਡਿਨ ਕੇ ਭੀ ਜਾਇ। ਅਪਨੀ 
ਸੇਗਤਿ ਰਹੈ ਨਰਾਲੀ, ਕਰਹਿ ਕੜਾਹੀ ਭਾਉ ਬਧਾਵਿ”” ॥ ੧੬ ॥ ਇਮ 
"ਫਰਕ । “ਅਦੱਲ ਹਟਕ (ਭਾਵ ਸ਼੍ਰ ਗੁਨ ਟਰਿਰਧੰਏ ਜੀ ਨੇ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਵੋਂ ਜੋ 
ਹਟਕਿਆ ਹੈ ਸੇ ਅਦੱਲ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਗਤ ਮੇਰੇ ਠਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । 
“ਤਿਸੀ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੇ ਗਏ ਹਨ । ₹ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ । 

ਂਪ੍ਰਿਬੀਅ, ਧੀਰਮਲ, ਰਾਮਰਾਇ ਅਦਿਕੱ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਲਗ ਪਗ ਹਫ ਚਰ. 
ਦੇ ਸਮੇ ਗਦੀ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏ, ਸਤਿਰ੍ਗਾਂ ਗੇਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਦੇ ਕਸ 
ਕਈ ਹੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਡਾ ਕਾਂਰਨ ਸਫੁਟ ਦਿੱਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਲੋਕ ਸਿ 

_ਉ ਆਪਣੇ ਐਸ੍ਰਜ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਬਦੇ ਹਨ) ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਫ ਜੀ 
ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦੀ ਨਲ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਬੰਹਬ ਮੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਬ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣਾ > ਉਥਾਰ_ ਕ 
ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਬਦੇ ਸਨ; ਤੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਠ ਜੀ ਉਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਫਜਾ ਦੇਂਦੇ 
ਸਨ । ਓਹ ਜਰਤ ਨੂੰ ਮੁੰਕਤਿ ਦਨ ₹ਫ॥ ਪ੍ਯੋਜਨ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਰੇਖਦੇ 
ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੇਵਾ ਪਰ ਖਰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨਾਲ 
ਦੂਜੈ ਹੋਏ ਢਾਹਿਗੁਨੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ “ਗੌਰੀ 
ਪੋਦ' ਕਹਿਕੇ ਇਸ ੨' ਡਰਦੇ ਸੇ, ਕੋਵਲ ਆਪਣੇ ਸੰਤਿਗੁਰ ਦ। ਦੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 
ਤੈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਐਸ਼ੂਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ 
ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾ ਕੇ ਵਰਤਨ ਲੰਚੇ ਹਨ; ਓਹੇ ਉਠ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ 
ਮਮੈਂਦ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝ ਕੋ ਸਰਕਸ਼ ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 
ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਂਤੀ ਆਸਗੇਨ ਵਿਚ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਹੀਏ ਬਡਾ ਦਈਏ । 
ਦੇਖੋ ਵਸੇ ਸੰਸੂ ਢੇ ਅੰਕ ੧9 ਤੇ ੧੧। 

ਸ੍ਰੋ ਗਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (3੩੮52) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੰ; ੨੯ ਕੇ _2..ਇ ਤੀ “<< ਰਿ 
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ਈ| ਗੁਰ ਪੂਤੀਪ ਨੂਰਜ । ( ੩੮੭੮) ਲਸਿ ੧੦। ਅੱਸੂ ੨੯. 

ਕਹਿ ਅਨਿਕ ਮਸੈਦ ਪਠੇ ਹੈ' ਮਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਸਿਰ ਦਸ- 
ਭਾਰ ਬੈਧਾਵਨਿ ਕਰਿ ਕੈ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਕਰਿ ਧਾਰਿ । ਜਿਹ ਕੋ ਜਹਿੰ 
ਭੇਜਯੋ ਤਿਹ ਆਖਯ” ਲਿਖਜੋ “ਹਮਾਂਰੋ ਇਹ ਮੁਖਤਜਾਰ । ਗੁਰ ਮਨੌਤ 
ਹੁਇ ਸੋ ਇਸ ਦੀਜਹ, ਕਹੈ ਜੁ ਮਾਨਹੁ, ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥ ੧੭ ॥ ਰਹਹ 
ਸਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਸ ਕੋ,ਆਵਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸੈਗ ਲੇਯ।ਜੌਨ ਆਇ ਧਨ 
ਅਰਪਹਿ ਇਸ ਸਭਿ,ਹਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚਹਿ ਗੋ ਜੋ ਦੇਯ । ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਹਿ 
ਤੁਮ ਉਪਰ ਕਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੰਹੇ ਸੇਯ। ਸ਼ਬਦ ਪਠਹੁ ਅਰੁ ਜਨਮ _` 
ਸੁਧਾਰਹੁ ਨਹਿ ਭਰਮਹੁ ਨਿਜ ਧਰਮ ਗਹੇਯ! ॥ ੧੮॥ ਗਹੇ ਹੁਕਮਨਾਵੇ 
ਸਵਿ ਧਾਂਏ, ਜਾਇ ਸੈਗਤਿਨਿ ਮਹਿ ਧਨ ਲੀਨਿ। ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ 

_ ਬਨਿ ਬਨਿ ਅਪਨੇ ਪਰ ਭਰਮਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਝੂਠ ਬੋਲਨੋ ਕਪਟ ਕਮਾਵਨਿ 
ਜਜੋਂ ਕਯੋ ਦਰਬ ਲੋਹਿ ਲਬ ਭੀਨ” । ਭੋਲੀ ਸੰਗਤਡਿ ਕਰਿ ਬਸਿ ਅਪਨੇ 

_ਅਖਰਨਿ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਨਿ ਨਹਿ ਦੀਨਿ ॥੧੯॥ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਸੰਗਤਿ ਤੇ 
ਆਵਹਿ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਢਿਗ ਦੇਹਿ । ਔਰ ਸਕਲ ਅਪਨੇ ਢਿਗ। 
ਰਾਂਖਹਿ ਭਏ ਧਨੀ ਸਿੱਖਕਨਿ ਧਨ ਲੇਹਿ। ਪਾਇ ਪਦਾਰਥ ਭਏ ਹੋਕਾਰੀ, 
ਬਭੇ ਅਸ਼ਰਧਕ ਲਖਹਿ ਨ ਕੋਹਿ।=ਗੁਰੂ ਬਨਾਵਨਿ ਹਮਰੇ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ 
ਕੋ ਚਾਹਹੈ ਤਿਸ ਪੁਜੇਹਿੰ ॥੨੦॥ ਸਗਲ ਸੈਗਤਾਂ ਸੋਗ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਸ 
ਢਿਗ ਚਾਹਹੈ ਤਹਿੰ ਲੇ ਜ'ਹਿੰ । ਨਿਜ ਅਸਤੀਨ ਹਿਲਾਵਨਿ ਕਰ ਕੈ” 
ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਹਿਂ ਦੇਹਿ ਬਿਠਾਇ । ਜੋ ਗੁਰ ਰਹੈ ਅਧੀਨ ਹਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ 
ਕੋ ਪੁਜਵਾਵ/ਹੈ ਪਾਇ। ਨਹ ਤ ਅਪਰ ਬਾਨ ਲੇ ਗਮਨਹਿੰ,ਡਿਹ ਘਟਿ 
ਕਰਿ ਦ' ਔਰ ਬਧਾਇ-॥੨੧॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਖਿ ਮੂਰਖ ਗਰਬੇ ਨਿਤ 
ਪ੍ਰੰਤ ਚਲਤੇ ਭਏ ਕੁਚਾਲ । ਪਾਨ ਬਾਰਨੀ ਬਾਰਬਧੂ ਰੜਿ", ਲਗੇ ੫੫ 
ਮਦ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ। ਨਿਰਧਨ ਸਿੱਖਮਨਿ ਕਹੁ ਢ੫ਦਾਯਕ ਬਿਰਕ।ਹ 
ਕਹਿ ਕਹਿ ਬੋਲ ਕਰਾਲ । “ਗੁਰ ਮਾਰਜੋ ਤੂੰ ਦਰਬ ਨ ਦੇਤ ਨਿਤ 

_ਕੁਟੇਬ ਕਰਤੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥੨੨॥ ਮੈ' ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ ਨਹਿ, ਤੁਖ਼ ਲਿਖ 
ਦਿਹੁ” ਇਮ ਡਰਪਾਇ ਲੋਤਿ ਧਨ ਛੀਨਿ । ਘਰ ਕੀ ਵਸਤੁ ਬਿਕਾਵਹਿਂ 
"ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਮ । “ਲੋਡ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ । ₹ਢੋਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ। “ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 
ਫੇਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਮੀ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਚ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੭੯) ___ ਰਰ੧੧੦। ਸੰਨ 36. 
ਬਲ ਤੇ ਕਰਹਿੰ ਤੋਗ ਅਰੁ ਅਧਿਕ ਸੁ ਦੀਨ/#ਕਬਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਵਿਗ 
ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ" “ਹਮਹਿ ਦਖ ਦੀਨਿ? । ਝਰਪ੫ਿ ਮਖੈਂਦਨਿ ਤੇ 
ਨ ਭਨਹਿ ਕੁਛ ਕਹਿਬਾਕਨ ਕੋ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਨਿ$॥੨੩॥ਦੋਹਰ॥ਦਿਸਥਿਧਿ 
ਅਪਨੀ ਸੌਗਤਾਂ ਬਾਂਤ ਮਸੈਦਨਿ ਦੀਨਿ । ਦ੮ਬਸੜ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਕਰਿ 
ਰਾਂਖੀ ਸਕਲ ਅਧੀਨ ॥ ੨੪॥ ਦੇੜਿ ਬਡਾਈ ਅਧਿਕ ਨਿਤ ਜੇ ਮਕੈਂਦ 
ਬਿਚਢਿ ਦੇਸ਼ । ਜਿਮ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਰਹੈ ਕਰਤਿ ਉ੫ਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੨੫॥ 
ਸਿਟੇਪਾਉ ਅਰੁ ਦਰਬ ਬਹ ਦੇੜਿ ਦਾਨ ਸਨਮਾਨ । ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੋ ਦੁਖ 
ਦਾਇਕਲਿ" ਨਹਿੰ ਬਰਜਤਿ ਤਿਸ ਠਾਨਿ॥੨੬॥ਬਿਗਰੇ ਕਾਚ ਗੁਰੁਨਿ ਤੇ 
ਧਰਤਿ ਮਹਾਂ ਹੈਕਾਗਪਾੜਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨ ਸੁਧਾਰੇ ਮਾਰਿਢ॥੨੭॥ 
ਵਿਭਿ ਸੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਇ੍ੰਚੇ ਦਸਮ, ਰਾਸੇ “ਰਾਮਰਾਇ' ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨਨੇ ਠਾਮ ਉਣਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨ਦ ॥ 

੩੦, [ਗਮਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰੇਸ਼]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਪ ਬਝ ਸੁਜਸੁ ਸੁਨਹਿੰ ਨਿਤ ਕਾਨ। ਧੀਰ 
ਮਹਾਂ ਰੈਭੀਰ ਹੈ' ਕਰਾਮਾਤ ਮਹੀਯਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਂਪਈ ॥ ਅਨਿਕ ਸੈਗਤਾਂ 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਡਿ ਆਵੈਂ!ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ।ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖ 
ਅਨੇਕੁ । ਕੇਤਿਕ ਪਾਵਤਿ ਦਾਤ ਬਿਬੇਕੂ ॥ ੨॥ ਕੀਰੜਿ ਪਸਰੀ ਪੂਰਿ 
ਪੁਰਿ ਘਰ ਘਰ । ਸੰਕਟ ਪਰਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ। ਆਨਿ ਆਨਿ 
ਗੁਨ ਅਧਿਕ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਰਾਮਰਾਇ ਦਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥ ਕਰੀ 
ਨ ਜਾਇ ਅਨੁਜ ਬਡਿਆਈ । ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਮਹਿ ਅਤਿ ਤਪਤਾਈ। 
ਜਯੋ' ਜਯੋਂ ਗੁਨ ਗਨ ਸੁਨਿ ਹੈ ਕਾਨ । ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ਛੋਭ “ਤੂ 
॥੪॥ ਬਸਿ ਨ ਬਸਾਵਹਿ ਚਿਤਵਹਿ ਜਤਨਾ । ਕਿਮ 
ਗੁਰਤਾ ਰਤਨ । ਸਿੱਖਯ ਮਸੈਦ ਮੈਵੜੇ ਸ਼੍ਰੰਦ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਬੈਠੈ ਚਿੰਤ 
ਬਿਲੌੰਦ ॥ ੫॥ ਰਿਦੇ ਬਿਖੈ ਜਿਮ ਗਿਨਡੀ _ਗਿਨਤਿ । ਮੁੱਖਨਿ ਸਾਥ 
ਬਾਕ ਕਹੁ ਭਨਤਿ । “ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਮੈਂ ਨਿਤ ਰਹਯੋਬਿਨ ਅਧਿਕਾਰ 
ਅਨੁਜ ਪਦ ਲਹਜੋ ॥ ੬ ॥ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਆਵਨਿ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ । ਨਹਿੰ 

ਸਿਖ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ ਮਾ ਨੂ ਦੇ ਵਾਈ (ਮਮ ਨੰ । ਮਰ ਕਰਕੇ । 
"ਇਹ ਦੈ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਨ, ਛਾਪੇ ਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਵੇ' ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਹਨ0-ਕਹਿ ਕਰਿ ਜੋਰ ਗਰੀਬਨ ਊਪਰ ਨਹਿੰ ਤਿਨ ਦ੪ 
ਰ ਧਨ ਤੇ ਹੀਨ । ਮੂਰਖ ਅਪਨਾ ਆਪ ਜਨਾਵਨ ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਕਉ ਨਹਿ ਢੀਨ । 

੩ 
ਹਿ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਚਜ। ____ (੩੮੮੦) ਰਾਸਿ ੧੯ । ਲੰਸ ੩6, 

ਕਿਨ ਕੀਨਸਿ ਤਬਿ ਉਤਸਾਹ । ਸਭਿ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀਏ ਮੁੜ ਭੇਜਾ । ਨਾਮ 
ਸੁਨੇ ਜਿਸ ਧਰਕ ਕਰੇਜ॥ 7॥ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ̀ ਬਧਿ ਕੋ ਬਲ ਕਰਿਕੈ । 
ਅਜ਼ਮਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਖਰਿਕੈ।ਕਹਿਬੇ ਸਨਿਬੇ ਕੀ ਚਤਰਾਈ।ਕਰੀ 
ਬਹੁਤ ਮਿਲਿ ਤੁਰਕਨਿ ਰਾਈ ॥ ੮ ॥ ਜਹਿੰ ਬਾਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸਦੀਵਾ । 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਹੈਕਾਂਰ ਕਰਿ ਨੀਵ॥ਰਸ ਰਖਯ ਬਡ ਨੌਰੈਗ ਸੈਰਤਹਿੰ 
ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਭ ਲਈ ਉਤੈਗ॥੯॥ਨਿਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਿ ਰਾਖਾ ।ਨਹੀਂ' 
ਦਿਯੋ ਬਿਗਰਨਿ, ਹਿਤ ਕਾਂਖਾ'। ਇਡ ਮੁਹਿ ਪਠਜੋ ਰਹੋ ਵਿਗ ਸ਼ਾਹੂ । 
ਖਿਤ ਜੁਤਿ ਭੇ ਨਦਿੰਤ ਸੁਖ ਮਾਂਹੂ ॥ ੧੦ ॥ ਆਯਹੁ ਸਮਾ ਲੋਨਿ ਬਛਿ- 
ਆਈ । ਮੇਰੋ ਤਕਾਂਗ ਕਰਯੋ ਰਿਸ ਪਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਯੋ ਸਭਿ 
ਸਾਜ'। ਹਤੋ ਪਿਤਾ ਢਿਗ ਜਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ॥੧੧॥ ਗਰਤ' ਕੇ ਸੈਗ ਸਭਿ 
ਕਿਛ ਲੀਨਿ/ਸਰਬੋਝ॥ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਿ।ਅਬਿ ਤੋਂ ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨ 
ਬਨੇ। ਏਕ ਜਤਨ ਆਂਵਤਿ ਮੁਝ ਮਨੋ॥੧੨॥ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਿਹੋਂ' ਟਹੋਂ ਨ ਕੋਜ 
ਸੁਨਿ ਤੁਮ ਭਨਹੁ ਆਇ ਚਿਤ ਜੈਸੇ । ਨੌਹੈਗ ਕੋ ਸਮੁਬਾਵਨਿ ਕਰਿਕੈ । 
ਅਨਿਕ ਭੇਦ ਕੇ ਬਾਕ ਉਚਰਿਕੈ॥੧੩॥ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ। 
-ਭਿਸ ਢਿਗ ਕਰਾਮਾਂਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨਿ ਲੋਹੁ ਨਿਹਾਰੀ । 
ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਂ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਰੀ॥੧੪॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਜ ਅਪਨੇ ਸੁਧਰਾਵਉ। 
ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸੁ ਕਰਹਿ ਤੁਮ ਪਾਵਉ । ਬਸਹਿ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ਠਿ ਮਾਂਹੀਂ , 
ਪਠਹੁ ਬੁਲਾਵਨਿ ਆਵਹਿ ਪਾਹੀ-॥ ੧੫ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹੁ 
ਸਿਖਾਇ(ਪਠਹਿੰ ਦੂਤ ਤੇ ਲਿਉ' ਬੁਲਵਾਇ।ਜਥਿ ਇਸ ਥਲ ਮੋ' ਆਵਨਿ 
ਕਰਿ ਹੈ।ਤਬ/ਹ ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਬਹੜ ਸਿਖਰਿਹੈਂ॥੧੬॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌ ਪਾਵੇ 
ਭੇਦ” । ਪਰਹਹਿ ਬੈਰ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇ ਖੇਢ।ਸਰਬ ਪ੍ਕਾਰ ਕਰਾਵਹ ਹੌਰ। ਜਬਿ 
ਵੀਕੋਂ ਪਰਿ ਹੈ ਇਸ ਠੌਰਾ ॥ ੧੭ ॥ ਲਘੁਤਾ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇ। 
ਕਰਹਿ ਅਸ਼ਰਧਾ ਪੁਨ ਸਭਿਕੋਇ।ਨਹੀ' ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਨ ਕਰੈ।ਬਹਰ 
ਮੋਹਿ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰੈ' ॥੧੮॥ਰਸ ਨਹਿ ਰਹਨਿ ਦ ਹੁੰ ਸੈਗ ਸ਼ਾਹੂ। ਬਦੀ 
ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਤੁਰਕ ਜਿ ਪਾਹੂ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੇਤਿਕ ਦਿਖਰਾਵੈ। ਨਿਤਪ੍ਰਭਿ 
ਰੀਤਿ ਨਵੀਨ ਸਿਖਾਵੇ' ॥੧੯॥ ਆਇ ਜਿ ਮਲਹਿ ਬਿਗਰ ਇਮ ਜਾਇ। 
ਵੀ ਦੇ ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾਂ ( ਰੱਖਿਆ )। ̀ (ਮੇਂ ) ਰਿਹਾਂ। ਸਾਮਾਨ । “ਫ਼ਰਕ _ 
ਘਾ ਵੇ | 



__ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੂਰਾਪ ਸੁਚਜ। ___(੩੮੮੧) ਗਾਸਿ ੧੦ । ਸੰਸੂ ੧6. 
ਜੈ ਨਿਜ ਪਿਤ ਪਰ ਕਰਹਿ ਸੁਕਭਾਇ। ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਜੇ ਨਹਿ ਆਵਹਿ.ਸ਼ਾਂਹ 
ਦੂਤ ਛੂਵੇ ਉਲਟਾਵਹਿ॥ ੨੦॥ ਤੋ ਭੀ ਹਮ ਕੋ ਹੈ ਬਿਧਿ ਨੀਕੀ । ਪੁਜਹਿ 
ਛਾਵਨ' ਹਮਰੇ ਜੀ ਕੀ। ਸ਼ ਕਰਹਿ ੩ਬਿ ਜ਼ੋਰ ਬਝੇਰ। ਰਿਸ ਕੇਰਿ ਸੈਨ 
ਪਠਵਹਿ ਵੇਰਾ ॥੨੧॥ ਲਰਸੋ ਜਾਇ ਕਿਮ ਇਸ ਕੇ ਸਬ । ਅਤਿ ਜ਼ੋਰਂ- 
ਵਰ ਦਿੱਲੀ ਨ/ਬ । ਅਪਰ 6੫ ਬਨਹਿ ਤਬਿ ਨਾਂਹੀ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 
ਪ੍ਵੋਸ਼ਹਿ ਸਾਹੀ ॥੨੨॥ ਛੌਰਿ ਜਾਇਗੋ ਕੀਗੰਤਪਰਿ ਕੋ । ਕਰਮੋ ਬਸਾਵਨਿ 
ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ। ਜਿਮ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿ ਰਹਯੋ ਅਨ ਟੌਰਾ। ਸੋ ਭੀ ਬਸਹਿ ਹੋਹਿ 
ਡਿਮ ਹੋਰ ॥੨੩॥ ਇਮ ਭੀ ਹੋਇ ਤ ਮੁਝ ਕਉ ਨੀਕੀ । ਮਹਿੰਮਾ ਪਰਹਿ 
ਅਠਜ ਕੀ ਵੀਕੀ।ਮੋਹਿ ੫੩੧੫ ਇ੍ਧਾਇ ਬਧਰ੪॥%ਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਸ ਨੌਰੈਗ 
ਕੋਰਾ ॥੨੪॥ ਦੋਨਟਂ ਖਿਧਿਨਿ ਲਾਭ ਹੈ ਮੋਹੀ। ਹੌਰਾ ਅਨੁਜ; ਕਰੇ ਇਮ, 
ਹੋਹੀ” । ਦਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ ਕਹਯੋ। ਸਕਲ ਮਸੈਦ ਮੋਵੜਨਿ ਲਹਜੋ 
॥੨੫॥ ਤਿਸ ਕੋ ਬਾਕਨਿ ਕਹੁ ਸਨਮਾਂਨਡਿ । ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸਹਿ ਆਦਿ 
ਬਖਾਨ ਤਿ । “ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਬੁਧਿਵਾਨ ਬਿਸਾਲਾਉ।ਉਰ ਸਰਬੱਗਜ ਸਰਬ ਹੀ 
ਕਾਲਾ ॥ ੨੬ ॥ ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਸ ਅਪਦਸ ਦੇਨ । ਗੋਰਾ ਅਰੁ ਹੌਰਾ ਜੋਗ 
ਹੋਨ । ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਬਝਿਆਂਈ । ਹਸਤਾਮਲ" ਜਿਮ ਲਖਹ 
ਸ਼ਦਾਈ ॥੨੭॥ ਜਿਮ ਰਾਂਵਰ ਕੋ ਨੀਕੋ ਹੋਇ। ਤਿਮ ਚਿਭ ਾਹੜਿ ਹਮ 
ਸਭਿ ਕੋਇ। ਚਢੇ ਆਪ ਕੇ ਬੇਰੇ” ਮਾਂਹਿ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਛੁੱਮਰੇ ਸੈਗ 
ਪਾਹਿ ॥੨੮॥ ਅਬਿ ਤੋ ਦੋਨਹ ਭਾਤਨਿ ਕੇਰਾ। ਨੀਕੀ ਰੀਡਿ ਸਮਾਜ 
ਘਨੇਰਾ।ਸ੧ਜਸ ਦੁਹਨਿ ਕੌ ਸਗ ਮੈ ਫ਼ੇਲਾ। ਉਜਲ ਜਬਾ ਹਿਮਾਲਯ ਸੈਲ 
॥੨੯॥ ਜੇ ਬਿਟੋਧ ਬਧਿ ਗਯੋ ਘਨੋਰਾ । ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ਵੇਗਾਂ । 
ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰਨਿ ਬਨਿ ਆਵਹਿ । ਤੁਮ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਨਹਿ ਜਾਵਹਿ 
॥੩੦॥ਨਾਂਹਿਤ ਸੋਢੀ ਬਾਂਛਤਿ ਸਾਰੇ । ਗੁਰਤਾ ਹੇਤੁ ਕਰਤਿ ਉਪਜਾਂਰੇ । 
ਬਧੇ ਕੋਧ ਅਸ ਨਹਿ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਅਰਪਹਿੰ ਗੁਰਤਾ ਅਪਰ ੧ ਥਾਦਿ 
॥੩੧॥ ਸ਼ਾਹੁ ਮਹਾਂ ਬਾਦੀ ਬਿਗਰੈ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨ ਤਹਾਂ ਹੈ ਦੀ ਹੈ । 
ਤੁਮਹਿ ਕਲੌਕ ਚਵਹਿ ਨਹਿ ਜੈਸੇ । ਕਰਨੇ ਬਨੈ ਆਪ ਕੋ ਤੈਸੇ ॥ ੩੨ ॥ 
ਕਰਹਿ ਬਾਦ ਜਬਿ ਨੌਟਗ ਮਹਾਂ । ਲਗਹਿ ਬਿਗਾਰਨਿ” ਜੋ ਕਿਛ ਤਹਾਂ । 
ਕਰਹਿ ਅਜੋਗ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕਹੇ । ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਇ ਬਸ ਨ ਤੁਮ ਰਹੇ॥ 
ਕੱਖ ਅਹਥ ਤੇ ਧਰੇਆਉਲੇਵਾਂਗ"ਜਹਾਜ਼/ਮ[ਕੀਰਤਪੁਰਵਿਚ)ਵਿਗਾਜ ਕਭਲ ਲਗ ਜਾਵੇਰ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਭਾਘ ਸਰਜ। ( ੩੮੮੨) ਚਬੰਸ ੧੦। ਸੱਸ ੩੧, 

॥੩੩॥ ਜਥਾ ਮਤੈਗ ਬਲੀ ਕੀ ਮੁੰਡਾ। ਦੇ ਪਕਰਾਇ ਪਥਮ ਤਿਹ ਤੈਂਬਾ। 
ਪੁਨਹਿ ਮੁਚਾਵਨਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ। ਕਿਮ ਛੂਟਹਿ ਗਹਿ ਲੀਨਸਿ ਜੋਈ 

_॥੩੪॥ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਲਘੁਤਾ ਅਪਨਿ ਲਖੀਜੈ। 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਚਾਂਹੜਿ ਭਲਿਆਂਈ । ਇਸ ਕਾਂਰਨ ਤੇ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਈ” ॥ 
੩੫॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਸੁਨਿ ਕਹਹੋ।“ਇਮ ਨ ਹੋਇ ਜਿਮ ਤੁਮ ਮਨ 
ਲਹਨੋ। ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੀਕੀ ਕਰੈ।ਅਧਿਕ ਬਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਮ ਧਰੈਂ॥੩੬॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨੋਰੈਗ ਸਿਖਰਾਵੈਂ । ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਮ ਇਹਾਂ ਬੁਲਾਵੈ । 
ਜਬਾ ਸਦਨ ਹਮ ਨਿਕਸੇ ਬੈਸੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ ਅਨਾਵੇਂ ਐਸੇ ॥੩੭॥ 
ਸੋਪਿ ਆਇ ਦਿੱਲੀ ਕਹੁ ਦਰਸੈ। ਬੋਲਨਿ ਤੁਰਕਨਿ ਸਾਂਬ ਸਪਰਸ਼ੇ ॥ 
ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਆਇ। ਕੈ ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਤੇ ਸੁ ਪਲਾਇ॥੩੮॥ 
ਦੋ ਮੈਂ ਕਰਿ ਹੋਂ' ਏਕ ਜ਼ਰੂਰ । ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨ ਹੁਇ ਪੂਰ । ਤੁਮ ਸਯਾਨੇ 
ਹਹੁ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਿ । ਜੈ ਨ ਕਹੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਾਰ॥ ੩੯॥ ਤੋੰ ਮੇਰੋ 
ਨਿਸ਼ਵਲ ਬਲ ਅਹੇ । ਦੇ ਨਿਸ਼ਦਿੰਤ ਅਨੁਜ ਮਮ ਰਹੈ । ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ 
ਕੌ ਅਧਿਕਾਰੇ। ਹੁਤੋ ਸ ਮੇਰੋ ਜਾਨਡਿ ਸਾਂਟੇ॥੪੦॥ਸ਼ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਨਿ 
ਸੋ ਗਾਂਦੀ । ਬਹੁਰੋ ਭਏ ਪਰਸਪਰ ਬਾਂਦੀ। ਤੋਂ ਤੁਸ਼ਨ ਮੈ ਕੈਸੇ ਰਹੋਂ। ਜੋ 
ਕਰਿ ਦੈਸ਼ ਰਿਦਾ ਨਹਿ ਦਹੋਂ॥੪੧॥ ਦੋਹਰ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਕੈ ਮਤੋ 
ਦਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰ ਕੀਨਿ । ਅਨੁਜ ਹਕਾਰੋਂ ਬਾਹ ਢਿਗ ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ- 

ਚੀਨ ॥ ੪੨ [[ ਇਤਿ ਰੀ ਟੁਰ ਪਾਪ ਸੁਰਜ ਦਿੰਹੇ ਦਸਮਿ ਰਾਸੇ 'ਚਾਮਗਾਇ' _ਪੁਸੋਗ ਬਚਨਨੰ ਨਾਮ 
ਤਿਸਿਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੦ ॥ 

੩੧, [ਸ਼ੀ ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ਦੈਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਨੂਜ ਹਕਾਂਰਨਿ ਕਾਰਨੇ ਚਿੜਵਹਿ ਅਠਿਕ ਉਪਾਇ । ਖਿਖਹਿ 
ਕਹਿਨਿ ਅਵਕਾਸ਼ ਕੌ ਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ ਜਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ 
ਦਿਨ ਪੁਨਹਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਚਲਾਯੋ/ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਸਮਾਯੋ”। ਬੂਝਨਿ 
ਲਗਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸਭਿ ਬਾਤ । “ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਜਗ ਬੱਖਯਾਤ ॥ ੨॥ ਕਿਸ 
ਪਕਾਰ ਸੋ ਗਦੇ ਸਮਾਇ। ੩੪ ਨਹਿ ਮਿਲੇ ਤੀਰ ਤਿਨ ਜਾਇ। ਕਿਮ ਨਹਿ 
`ਮੈਂਤ ਵਿਚ ਤੈੜਾ ਫੜਾ ਦਵੇ । ਜੇ ਮਂ ਦੇਸ਼ ਨਲ ਅਪਣਾ ਰਿਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱ੫ 
ਕੀਕੂ ਰਹਾਂ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਮੇਰਾ ਰਿਦਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਜੇ ਉੱਦਮ ਕਗੰਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਦੁੱਖ ਪੁੱ ਜੇਗ, ਜਿਸ'ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠਰੇਗਾ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਢਾਂ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੮੩ ) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੱਸੂ ੩੧. 

ਗਏ ਕਿ ਸੁਧ ਨਹਿ ਆਈ । ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾ ਕਹਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥ ੩॥ ਸਕਲ 
ਸਮਾਜ ਭਿਨਹੁੰ ਤੇ ਪਾਛੇ।ਕਿਨਹੁੰ ਸੈਭਾਰਯੋ ਰਾਖਯੋ ਆਛੇ । ਕਿਠ ਲੀਨਸਿ 
ਗੁਰਤਾ ਬਰ ਗਾਦੀ ਊੜਿਨ ਪਾਛੇ ਤਿਮ ਕੀਨਿ ਅਬਾਦੀ! ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ 
ਰਾਂਮਰਾਇ ਡਬਿ ਕਹਯੋ ।-ਅਬਿ ਅਵਕਾਸ਼ ਕਹਨਿ ਕਹੁ ਲਹਜੋ-/“ਸੁਨਹੇ 

_'ਸ਼ਾਂਹੁਮੁਛ ਇਤੇ ਪਠਾਯੋ।ਪਿਤ ਆਇਸੁ ਤੇ ਮੈ' ਚਲਿ ਆਯੋ ।੫॥ ਅਧਿਕ 
ਸਮਾਂਜ ਮੋਹਿ ਸੈਗਿ ਭੇਜਾ।ਹੁਇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਠ ਭਾਖ੧ੋ-ਸਗਭਿ ਲੋਜਾ-।ਜਬਿ ਕੇ ਹਮ 
ਆਏ ਤੁਮ ਪਾਸ । ਭਦੇ ਸਿੱਖ੍ਯ ਬਹੁ ਸੈਗਤਿ ਰਾਸ॥੬॥ ਮਿਲਨਿ ਆਪ ਕੇ 
ਸਾਬ ਘਨੇਰ।ਅਜ਼ਮਤ ਪਤਾ ਪੁਨਹਿ ਬਹੁ ਹੇਰ।ਯਾਂਤੇ ਭੀ ਸਮਾਜ ਅਧਿ- 
ਕਾਂਈ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਨਿਤ ਬਧਹਿ ਸਵਾਈ॥੭॥ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸ- 
ਤਾਰੀ।ਦਰਸਹਿ ਆਇਿਪੁੰਜ ਨਰਨਾਰੀ।ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਆਨਚਵਾਵੈਂ। 
ਗ਼ਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਰਬ ਅਰਪਾਵੈਂ ॥੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀ ਸੁਧ ਸਾਰੀ । 
-ਭਯੋ ਸੁਚੇਤ ਸਮਾਜ ਸੈਭਾਰੀ-। ਮੁਝ ਕੌ ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨਾ । 
_ਲਘੁ ਸੁਤ ਜਾਨਯੋਂ-ਅਹੈ ਅਯਾਨਾ-॥ ੯॥ ਅਪਨਿ ਸਮਾਜ ਤਿਸੀ ਕਉ 
ਦੀਨਾ । ਨਿਕਤਿ ਰਹਿਨ ਤੇ ਅਭਿ ਪ੍ਰਿਯ ਚੀਨਾ । ਤਹਿ ਤੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਤਿਹ ਬਾਂਹ ਗਹਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਕਾਰਨ ਭਯੋ 
ਅਪਰ ਭੀ ਜੋਇ। ਰਿਸ ਜਿਮ ਕਰੀ ਸੁਨਾਵੇਂ ਸੋਇ । ਸਾਥ ਅ੫ ਕੇ ਮੇਲ 
ਹਮਾਰਾ । ਭਯੋ ਅਧਿਕ ਹੀ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਭਾਰ ॥ ੧੧॥ ਜਨੋ' ਜਯੋ' ਤੁਮ 
ਵਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਨਸਿ/ਅਜ਼ਮਤ ਬਲ ਤੇ ਤਯੋਂ ਕਰਿ ਦੀਨ ਸਿ(ਪਤ' ਸਮੀ੫ 
ਸਾਂੜਿ ਸੁਧ ਸਾਂਰੀ । ਤਿਨਹੁੰ ਬਾਤ ਨਹਿ ਨੀਕ ਬਿਚਾਂਰੀ ॥ ੧੨॥ ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਕੋਧ ਭਏ ਇਮ ਭਾਖਾਂ ।=ਸ਼ਾਹੁ ਸਾਬ ਜੇ ਅਸ ਰਸ ਰਾਂਖਾ।ਖਾਰ ਬਰ 
ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਰਾਵਤਿ । ਜੋ ਬਿਧਿ ਅਨਬਨ ਦੁਲਭ ਬਨਾਵਤੜਿ ॥ ੧੩॥ 
ਦੀਨ ਪਦਮਨੀ ਅਸੁ ਦਰਿਆਈ।ਇਿੱਤਯਾਦਿਕ ਜੋ ਅਪਰ ਬਨਾਈ।ਇਿਹ 
ਆਛੀ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਤਾਂਹਿ। ਜਿਮ ਭਾਖਹਿ ਡਿਮ ਕਰਿ ਢਦਿਖਰਾਹਿ ॥ 
੧੪ ॥ ਹੋਯਹੁ ਜਿਸ ਕੇ ਅਸ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ; ਸਕਹਿ ਨ/ਹ 
ਟਾਰੀ"। ਤੋਂ ਤਿਸ ਪਾਸ ਰਹਹੁ ਹਿਤ ਕਰਿ ਕੈ।ਹਮਰੇ ਨਿਕਫਿ ਨ ਆਵਹ 
ਢਿਰਿ ਕੈ ॥੧੫॥ ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪੀ ਰਹਹੁ ਸਦੀਵ।ਉਤ ਬਸਿ,ਆਇ ਨ ਇਤ 
ਕੀ ਸੀਵਾ। ਲਾਗੀੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁ ਬਦਨ ਹਮਾਰੇ । ਕਰਾਮਾਡ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਜੁ 
“ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਢਾ । “ਊਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸ, ਇਸ ਤਰਫ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੇ' ਆਵਾ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਚ ਪੂਭਾਂਘ ਸੂਰਜ ! ( ੩੮੮੪) ਚਾਸਿ'੧੦ | ਅੰਹ ੩੧. 

ਦਿਖਾਰੇ-॥੧੬॥ਪਠਸੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁਝ ਪਾਸ।ਸਨਿ ਤਬਿ ਤੇ ਮੈ ਤਜਾਗੀ . 
ਆਸਕਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਉਰ ਗਯੋ ਨ ਤੀਰ।-ਰਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਨ ਦੇਹਿ ਅਭੀਰ"-॥ 
੧੭॥ ਲਗੇ ਸਮਾਵਨਿ ਕੋ ਜਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਲਘ ਸੁਤ ਕੋ ਗਾਦੀ ਬੈਠਾਲਾ । 
ਸਭਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਚਰਨੀ ਪਾਇ । ਸੌਂਪਿ ਸਮਾਜ ਸਗਲ ਅਧਿਕਾਇ॥ 
੧੮॥ ਬਿੰਦ ਮਸੈਦ ਜਿ ਅਪਰ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸੇ ਬਿਚਰਤਿ ਗਨ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼। 
ਸਭਿ ਕੋ ਡਿਸ ਕੇ ਪਾਇ ਲਗਾਇ । ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਸੰਪਿ ਸਮੁਦਾਇ॥੧੯॥ 
ਲਪ ਸੁਤ ਕੌ ਸਮੁਝਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਅਪਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਭਿ ਦੀਨਿ । 

_=ਦਿੱਲੀਪੜਿ ਸੋ ਮਿਲੋ ਨ ਜਾਇਨਹਿ ਦਰਸਹ, ਨਹਿੰ ਨਿਜ ਦਰਸਾਇ॥ 
੨੦॥ਅਜ਼ਮਤ ਕਤਹੁੰ ਲਗਾਵਹ ਨਾਂਹੀ। ਕਰਹੁ ਛਪਾਵਨਿ ਅਪਨੇ ਮਾਂਹੀ । 
ਕਹੈ ਕੋਇ,ਕੌਸਿਹੁੰ ਬਨਿ ਜਾਇ। ਧੀਰਜ ਧਰਹੁ ਧਰ! ਸਮਤਾਇ”-॥੨੧॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿ ਬਹੁ ਸੀਖਾਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਸ਼ਟਿ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਦੀਖਾਂ। 
ਪਿਡ ਮਹਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ। ਸਭਿ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਗਏ ਸਮਾਇ ॥੨੨॥ 
ਰਾਵਰਿ ਨਿਕਟਿ ਆਵਨੋ ਕਿਯੋ । ਤਿਸ ਤੇ ਮੁੜ ਫਲ ਐਸੇ ਭਯੋ। ਜੋ ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਤੇ ਮਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ । ਸੋ ਲਘੁ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਸੈਭਾਰ? ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਰਾਮਰਾਇ ਕੇ ਬੈਨ । ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਾਹ ਚਪਲ” ਕਰਿ ਨੈਨ ।“ਤੁਮ ਕਹੁ,ਕਹਹੁ 
ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹੂ $। ਸਰਬ ਸਮਾਂਜ ਅਧਿਕ ਹੈ ਪਾਹੂ ॥ ੨੪ ॥ ਤੁਮ ਇਤ 
ਦਿਸ਼ ਕੇ ਗੁਰ ਬਨਿ ਰਹੋ । ਸਿੱਖਕਨਿ ਤੇ ਭੇਟੇਂ ਗਨ ਲਹੋ। ਹਖ਼ਰ਼ੇ ਨਿਕਵਿ 
ਰਹਹੁ ਹੋ ਜਾਵਤ । ਸਰਬੋਤਮ ਦਿੱਲੀ ਬਸਿ ਤਾਵਤ" ॥੨੫॥ਪੁਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ 
ਤੋਹਿ ਲਗਿ ਨੀਕਾਂ । ਜਹਾਂ ਹਰਖ ਬਿਰਧਾਂਵਹਿ ਜੀਕਾ।ਤਹਿ ਸਥਾਨ ਆਂਛੋ 
ਬਨਵਾਂਇ। ਦੈ ਹੈ' ਗ੍ਰਾਮ ਜਗੀਰ ਲਗਾਇ॥ ੨੬॥ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇ 
ਬਾਸ ਤਹਿ ਕਰੀਅੰਹਿਹ੍ਰੇ ਜਿ ਮਨੋਰਥ ਮੋਹਿ ਉਚਰੀਅਹਿ।ਸਭਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ 
ਕਰਵਿ ਤੁਮਾਰੇ । ਬਾਂਛੜਿ ਲੀਜੰਹ ਨਿਕਟਿ ਹਮਾਰੇ ॥ ੨੭॥ ਧਾਰਤਿ 
ਕਰਾਂਮਾਂਤ ਕਹੁ ਭਾਰੇ। ਜੇ ਜੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਹੇ ਸੁਧਾਰੇ। ਤੁਝ ਪਰ ਮੇਂ ਸੁ ਪਰਸਨ 
ਮਹਾਂ ਹੈਂ । ਚਹੇਂ੯ ਬਾਜ ਕਰਵਾਵਿ ਤਹਾਂ ਹੋਂ ॥੨੮॥ ਤਿਸ ਦਿੰਸ਼ਿ ਤੇ ਨਹਿ 
ਬਨਿ ਦਿਲਗੀਗਸੋ ਭੀ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰੋ ਬੀਰ/ਨਿਜ ਸੈਗਭਿ ਤੇ ਸੋ ਪੁਜਵਾਵੈ 
ਨਹਿ ਭੇਰੋ ਕੁਛ ਕਾਜ ਗਵਾਵੈ ॥ ੨੯॥ ਅਲ੫ ਆਰਬਲ ਮਹਿ ਸੇ ਅਹੇ । 
"ਲਿਰਭੈ (ਪ੍ਰਦੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ) । "ਸਾਰੇ । “ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁੱਲ । “ਚੰਚਲ। “ਸਰਬ ਭੋਂ ਉੱਤਮ ਦਿੱਠ 
ਸਹਿਰ ਵਿਢ ਵੱਸੇ ਭਦੇਂ ਭੋਕ। $ਜਿੱਥੇਚਹੇ। _ 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸਰਜ। ( 8੮੮੫ ) ਬੰਸ ੧੦ । ਸੱਸ ੩੧. 
'ਜਾਭਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤ, ਨਿਜ ਘਰ ਰਹੈ। ਕੁਤੋ' ਈਰਖਾ ਤਿਹ ਸੈਗ ਕਰਨੀ । 
ਕਰਨੀ ਨੀਕ; ਲੇਹੁ ਉਰ ਧਰਨੀ” ॥ ੩੦॥ ਸਨੋ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਕ ਭਲੋਰੇ । 
ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਭਿਸ ਬੇਰੇ । “ਮੋਹਿ ਠਹੀਂ ਚ ਚੇਚਕ ਪਰਵਾਹੂ। ਸੈਗਤਿ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਮਮ ਪਾਹੂ ॥੩੧॥ਬਹੁਰ ਮੇਲ ਹੈ ਸਾਂਥ ਤੁਮਾਰੇ । ਸਭਿ ਜਹਾਨ 

ਚ ਕੋ ਸ਼ਾਹੁ ਉਦਾਰੇ। ਪਠਹੁ ਢਰਬ ਅਰੁ ਵਸਤੂ ਨਾਨਾ । ਜੇ ਬਹੁ ਦੁਰਲਭ 
ਜਗ ਕਹ ਜਾਨਾ ॥ ੩੨॥ ਆਜ ਕਮੀ ਮੁਝ ` ਕੋ ਨਹਿਂ _ਕੌਊ । ਜਿਮ ਚਿਤ 
ਚਹਤਿ ਕਰਤਿ ਹ' ਸੋਉ। ਉਭੇ ਬਾਤ ਅਸਮੰਜਸ' ਅਹੈਂ। ਜਿਨ ਚਿਤਵਤਿ 

_ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਦਹੈ:-॥੩੩॥ ਇਕ ਤੋ ਮੈਂ ਗਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਲਘ ਕਾਂਤ 
ਨੇ ਸੋ ਸੈਭਾਰੀ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸੈਗ ਹੀ ਲੀਨਸਿ।ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਪਿਤ 
ਸੈਗਤਿ ਦੀਨਸਿ॥ ੩੪ ॥ ਕੀਨਸਿ ਮੁਝ ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ । ਸਰਬ 
ਮਸੈਦ ਲਗਾਇਿਸਿ ਪਾਈ । ਇਹ ਜੋ ਕਰੀ ਅਜੋਗ ਜਦਾਪੀ।ਇਸ ਪਰ ਬਸ 
ਨ ਬਸਾਇ ਤਦਾਪੀ ॥ ੩੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪ ਅੱਛਤ ਜੋ ਦਈ । ਨਹਿ 
ਸਮਰਬ ਕੋ, ਤਿਸ ਉਲਤਈ । ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ । ੫ਰਾਲਬਧ 
ਸ਼ੁਭ ਤੋਂ ਸੁ ਲਈ ਹੈ।੩੬।ਦੁੜਿਯੇ ਸੁਨਹੁ ਜੁ ਤੁਮ ਢਿਗ ਆਵਨਿ । ਇਸ 
ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਹਿ ਅਰਪਾਵਨਿ। ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਹਮ ਕੁਛ ਕੀਨ।ਅਜ਼ਮਬ 
'ਬਲ ਤੇ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਚੀਨਾ ॥੩੭॥ ਜਯੋਂ' ਜੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕਰਯੋ ਵੁਰਮਾਵਨਿ । 
ਤਯੋਂ ੩੧' ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਯ ਦਿਖਰਾਵਨਨ । ਪਠਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹੀ 
ਕਾਮ । ਕਰੋਂ ਨ ਕੈਸੇ, ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਮੁ" ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਕਹਤਿ 
ਕੁਛ ਬੋਰ'। ਅਥਿ ਬਿਸਤਿ੍ਤਿ ਸਕਲ ਦਿਸ਼ਿ ਓਰ'। ਬ੍ਰੰਦ ਮਸੈਦ 
ਸੈਗਤਾਂ ਮਾਂਹ । ਨਿਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੋਸ਼ਨਿ ਅਰਪਾਹੀ' ॥ ੩੯॥ ਮਲ ਸ- 
ਦੋਸ਼ ਉਚਾਰਿ ਤੁਮਾਰੇ । %ਪਜਸ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੋ । ਇਹ ਮੈਰੇ 
ਉਰ ਜਰੀ ਨ ਜਾਈ। ਹਮ ਤੁਮ ਦੋਨਹੁਂ ਕੋ ਲਘਤਾਈ॥੪੦॥ ਯਾਂਤੇ ਅਬਿ 
ਲਿਹੁ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨਹਿ ਜਗ ਸਾਰਾ । ਪਠਹੁ ਦੂਤ 
ਕੌ ਭਨ ਕੋ ਪਾਸ। ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨਿ ਅਪਨਿ ਅਵਾਂਸ॥ ੪੧॥ ਮੈ ਤੇ 
ਸਹਸ ਗੁਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਤ ਹੈ।ਜਿਮ ਚਿਤ 
ਚਹਹੁ ਤਥ' ਬਨਿਵਾਵਹੁ । ਏਕ ਬਾਰ ਦੱਲ। ਮੰਗਵਾਵਹੁ ॥ ੪੨॥ ਪੁਨ 

ਪਿਸ ਲਈ। “ ੧ਕਠਨ) ਪੰ ਵਾਲੀ, ਅਜੋਗ । (ਕਿਉਂਕਿ) ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ। ਹੀ 
ਨਾਮ ਹੈ, ਫ਼ਣ ਲੜਿਆ ਹੈ 



ਕਹਿਬੇ ਤੇ ਸਭਿ ਹਟਿ ਰਹੈ । ਹਮ ਸਮ ਆਯਹੁ ਤਿਸ ਕਹੁ ਲਹੈ'। ਸੋ ਪਿ 
ਭਨਹਿ ਨਹਿ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੂ । ਮੁਹਿ ਸਮ ਮਿਲਹਿ ਆਇ ਤੁਮ ਪਾਂਹੁ॥੪੩॥ 
ਇਿਹ ਮੇਰੇ ਉਰ ਕਰਕ ਬਿਸਾਲ।ਨਿਸ ਦਿਨ ਪੀੜਭਿ ਜਿਮ ਨਟਸਾਲਾ”। 
ਹਾਬ ਆਪ ਕੇ ਕਰਿਬੋ ਐਸੇ । ਕਵਿ 8ਤੋਖ ਸਿੰਘ “ਭਾਖਕੋ ਜੈਸੇ? ॥੪੪॥ 
ਵਿਛਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੁਰਜ ਦਿੰਚੇ ਨਾ ਲਾ ਅੰਸ ॥ ੩੧ । 

੨. [ਸਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰੈਸ਼ਤਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋਸ਼ਠ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਰਿ ਮਤਸਰ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ।ਨਿਜ ਸਮ 
ਕਰਿਬੇ ਅਨੁਜ ਕਹੁ ਕਹੀ ਸ਼ਾਂਹੁ ਕੇ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਨੌਰੇਗ ਨੇ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ -ਇਨ ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । ਆਰਬਲ। ਹੈ 
ਅਲਪ ਤਿਨਹੁੰ ਕੀ । ਰਹਨਿ ਮਾਂਤ ਢਿਗ ਬੈਸ ਜਿਨਹੁੰ ਕੀ ॥ ੨॥ ਕਿਮ 
ਆਵਹਿ ਹਮ ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਠਿ । ਨਹਿ ਨਿਕਸਯੋ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਂਰਨ। 
ਕ੍ਰਾਤਪਨੇ ਮਹਿੰ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ । ਕਰਹਿ ਦ੍ਰੈਸ਼, ਨਹਿ ਚਾਹਹਿ ਨੀਕਾਂ 
॥੩॥ ਜਿਮ ਹੋਯਹੁ ਹੈ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ । ਰਾਜ ਕਰਯੋ ਨਿਜ ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਮਾਰੇ। 
ਤਿ॥ ਸਗਰੇ ਜਗ ਮੈ ਬਰਤਾਰਾਂ । ਹੋਤਿ ਸ਼ੋਰੀਕੇ ਮਹਿੰ ਦੁਖ ਭਾਰਾ ॥ ੪ ॥ 
ਤੈਸੀ ਰੀਡਿ ਇਨਹੁੰ ਮਹਿੰ ਭਾਈ। ਮਮ ਸਮ ਲਘ ਨੇ ਗਾਂਦੀ ਲਈ। ਤਿਨ 
ਪਠਿ ਦੂਤ ਹਕਾਰੋਂ ਜਬੈ । ਰਿਸ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰ ਤਬੈ॥੫॥ਪ੍ਰਥਮ 
ਹਕਾਰੇ ਇਹ ਚੱਲ ਆਯਹੁ । ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਭਿ ਕਰ ਇਡਹਿ ਪਠਾਯਹੁ । 
ਜੋ ਹਮ ਚਹਡਿ ਸਕਲ ਕਰਿਵਾਯਹੁ । ਸਰਬ ਗੀਤਿ ਨੀਕੇ ਪਤਿਆਂਯਹੁ 
॥ ੬॥ ਅਬਿ ਜੇਕਰਿ ਕਰਿ ਜ਼ੋਰ ਹਕਾਰਹਿੰ । “ਸ਼ਾਹ ਦੋਸ਼ ਕਉ ਠਫਹਿ” 
_ਬਿਚਾਰਹਿੰ । “ਬਡੋ ਕ੍ਰਾਤ ਜੇ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਸਮਮ ਅਧੀਨ ਪੁਨ ਰਹਿ ਕ੍ਕਾਂ 
ਆਸ''-॥੭॥ਇਮ ਬਿੱਚਾਰਿ ਉਰ ਨੌਰੈਗਕਹੈ।ਕਤਾਕਹਿ ਬਾਂਤ ਬੁਲਵਨਿ 
ਚਹੈ।ਅਜ਼ਮਤ ਹੇਰਨਿ ਕੋਰ ਹਕਾਰਨ।ਸੋੜੁਮ ਕੀਨਸਿ ਪ੍ਰਥਮ ਢਿਖਾਰਨਿ 
॥੮॥ ਅਬ ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੀ ਦੂਤ ਪਠਨਿ ਹੈ । ਲਘੁ ਬਯ ਆਵਨਿ ਤਿਨਹੁੰ 
ਕਠਨ ਹੈ।ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਝ ਹਹੁ ਦੋਊ।ਅਤਿ ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਿ ਸਮਸਰ 
ਹੋਊ“॥ ੯॥ ਕਿਧੈਂ ਸੁ ਲਘ ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਠੀਕਾ । ਤੁਮ ਤੇ ਹਰੈ ਹੈ ਅਧਿਕ 
੨ਸੇਰੇ ਤੁੱਲ (ਤੁਸਾਂ ੧) ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਿਸ ( ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ) ਨੂੰ ਬੀ ਜਾਫਲਗੇ । 
ਤੀਰ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੋਕ ਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿਢ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । [ ਸੈਸਮ ਠਮ਼੍ਹ ਸ਼ਲ੧ੇ ]। 
੧.੩/ਦਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਇਹ) ਵਿਚਾਰਨਗੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । “ਵਿਰ ਮੇਰੇ ਗੋਢਰੀ ਕੀ ਆਸਾ 
(ਪੂੰਰੀ ਕਰਨੀ) ਬਾਕੀ ਚਹਿ ਗਈ ਹੈ। “ਬਹੂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਵੋਗੇ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਚਜ । ( ੩੮੮੭) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਲੰਸੂ ੩3. 
ਬਧੀਕਾ"। ਲਘ ਬਯ ਤੇ ਜਬਿ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਨਿ ਕੋ ੜਿਸ 
ਕਾਲਾ॥੧੦ ।ਅਬਿ ਤੋ ਅਨੁਚਿਤ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੋਂ। ਪਠਿਕੈ ਦੁਤ ਨ ਨਿਕਣਿ 
ਹਕਾਰ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਤਬਿ ਕਹਸੋ । “ਇਮ ਬਿਚਾਂਰ ੩ਮ ਨੀਕੇ 
ਲਹਮੋ ॥ ੧੧ ॥ ਹੋੜਿ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀ ਜੁਗ ਬਾੜੀ । ਗਰਬਤਿ ਕਰਿ, ਕੈ 
ਬਲ ਬੱਖਯਾਤੀ”। ਸੋ ਨਹਿ ਆਛੀ ਬਿਘਨ ਪਰਤਿ ਹੈ। ਦੇਤਿ ੧੫ ਕੌ ੜੋਧ 
ਕਰਤਿ ਹੈ ॥੧੨॥ ਬਿਨੋ ਬਖਾਨਿ ਬੁਲਾਵਨਿ ਕਰਨੋ । ਇਹ ਨੀਕੌ ਪਰ- 
ਸ਼ੋਤਮ ਬਰਨੋ। ਇਮ ਕਰਤੇ ਸਭਿ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਹਿੰਨਿਤਪ੍ਤਿ ਮੰਗਲ 
ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿੰ ॥ ੧੩ ॥ ਯਾਂਤੇ ਕਰਹ ਬਿਚਾਰਨਿ ਐਸੇ । ਸੋ ਆਵਹਿ 
ਅਰੁ ਸੁਖ ਹਇ ਜੈਸੇਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਹਕਾਰਹ ਤਾਂਹ । ਦਰਸਹ ਪਰਸਹ 
ਬੈਸਹੁ ਪਾਹ॥॥੧੪॥ਤਿਸ ਛਿਨ ਨਿ੍ਪ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ । ਸੁਨਿ ਬਿਤਾਂਭ _ 
ਸਭਿ ਕਹਮੈ ਬੁਝਾਈ । “ਇਹੁ ਜੁ ਬਾਤ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੇ ਕਹੀ । ਸੋਹਮ ਨੇ 
ਮਨ ਆਛੀ ਲਹੀ ॥੧੫॥ ਪੂਰਬ ਭੀ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਸ ਭਇਊ। ਇਨ ਕੋ ਬਡੋ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗਾ । “ਸੱਦਣ ਦੀ ਗਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾ ਤਾੰ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ 
ਭਾਗ ਹੇਅਬ ਪਾਕੇ, ਯਾ ਪੂਗਟ ਬਲ ਦਿਖਾ ਕੇ । ੧(ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ) ਕੋਥ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ; (ਤੇ ਕੋਧ ਵਿਚ ਓਹ ਸਮਰਬ ਹਨ) ਸ੍ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਰੋ । # 

“ਕਵਿ ਦੀ ਨੇ ਜੈ ਇੰਘ ਨਾਮ ਤਾੰ ਦਟੁਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ “ਸਵਾਈ” ਇਸ ਜੇ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਔਬਰ ਸ਼ਹਿਰ (ਜੇ ਪੁਰ ਰਿਆਸਤ) ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ “ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ? ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਲੋਰੋਗਜੇਬ 
ਪਾਸ ਬੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਜਤ ਪਾਈ । ਸੇਵਾ ਜੀ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਓਸ ਨਾਲ਼ 
ਤੁਲਹ ਕਰਕੇ ਕੋਵਲ ੧੨ ਕਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਮਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ । 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਮਕ ਨਾਲ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਫੜੇ ਪਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ, 
ਜੋਧਾ, ਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਸੀ । ਇਹ ੧੭੨੩ ਮੈਮਤ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਹੋਇਆ ਏੈ। £੧ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ ਇਹੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰ ਬੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧ ਹੈ ਸੀ । 
ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁਲੋਕ ਗਮਨ ਚੇਤ ਸੈਮਤ ੧੭੨੧ ਵਿਢ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜੇ ਸਿੰਘ 
ਸਵਾਈ ਇਸੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਰੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈ ਪੁਰ ਵਸਾਕੇ ਏਥੇ ਆਂਦੀ ਸੈ । ਇਹ ੧੭੫੫ ਮੈਮਤ ਬਿ: ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਗੱਦੀ 
ਬੈਠਿਆ ਤੇ ੧੭੯੯ ਸੈਮਤ ਬਿ: ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਮਇਆ। ਇਹ ਜਯੇਤਸ਼ੀ ਝੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੁ॥ 
ਜੋਤ ਮੰਤਰ; ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦ। ਟਿਕਾਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਘੂਭ੧ ਸੂਰਜ ! [ 8੮੮੮) ਰ੧੧ ੧੦ । ਲੀ ੩੨. 

__'ਸ਼ਾਹਿ ਢਿਗ ਅਇਉ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੰਤਿਸ਼ਾਹ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਡੋ ਆਪ ਕੌ ਸ਼ੁਭ 
ਮਗ ਚਾਲਾ ॥੧੬॥ ਤਿਨਹੁੰ ਹਕਾਰੇ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸਰ 

`_ ਧਨ ਪਾਨੀ" । ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਬਛ਼ ਰਸ ਕੋ ਰਾਖਾ । ਸ਼ਾਹੁ ਜੋਰਿ ਕਰ” ਤਿਨ 
`ਸੋਂ ਕਾਖਾ ॥੧੭॥-ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਕੀ ਫੇਰਹ ਮਾਲਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੈਕਟ ਕਟਹਿੰ 

ਕਰਾਲਾ-। ਕਹੇ ਨਜੂਮੀ ਕੋ ਇਮ ਕੀਨਿ । ਦੁਰਗ ਗ੍ਰਾਲਿਯਰ ਪਾਠਬੇ 
ਕੀਨਿ ।੧੮। ਜਹਾਂ ਕੈਦਖਾਨਾ ਬਹੁੜੇਰਾਂ । ਸਭਿ ਬਯ ਕੈਂਦੀ ਤਹਾਂ ਬਸੇਰਮ 
ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਬਿਨੋ ਪੁਸੀਜੇ। ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੋ ਦੁਰਗ ਜਾਇ ਜਪੁ ਕੀਜੇ॥੧੯॥ 
ਜੇ ਰਜਪੁਤ ਕੈਦ ਮਹਿ ਤਹਾਂ । ਅਸਨ ਬਸਨ ਸਭਿ ਕੋ ਦਿਯ ਤਹਾਂ। 
ਪੁਨਹ ਬੁਲਾਏ ਕਰਿ ਚਾਲੀਸਾ। ਕਹਿ ਮੁਚਵਾਏ” ਸਕਲ 
॥੨੦॥ਸਭਿ ਰਜਪੂਤਨਿ ਮੈਂ' ਬਿਰਤਾਂਤ । ਅਬਿ ਲੌ ਕਹੈ' ਤੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਜੇ ਹੈ ̀ ਜਗ ਮਾਂਹੀਂ । ਬਿਨੈ ਸ ਨਨ ਪਨ ਕਰੇ ਪਰਸ ਰ 

ਨ 

ਬੁਲਾਵਹਿੰ । ॥੨੨॥ ) ਜੈ ਸਿੰਘ ਅ== ਕਹ3। ਸੁਨਜੋ ::ਜ ਮਲ 
ਨੀਕੇ ਲਹਕੋ। ਚਿਤਵੜਿ ਚਿੜ ਮਹਿੰ-ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ। ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਨਿ 
ਬਿਨਤੀ ਸਾਬ॥੨੩॥ ਜੇ ਰਿਸ ਹੋਇ ਤ ਇਸ ਪਰ ਹੋਇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਨ,ਦਰ- 
ਸਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਨੌਚੈਗ ਭਨਿਯੋ । ੋ ਜੇ ਸਿੰਘ 
ਸਵਾਈ ! ਸੁਨਿਯੋ॥੨੪॥ ਆਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਇਮ ਕਰਹੁ। ਤੁਮਹਿ ਬੁਲਾ- 
ਵਨਿ ਉੱਦਮ ਧਰਹੁ । ਅਪਨੋ ਪਠੀਐਅਹਿ ਨਰ ਪਰਧਾਨ।ਜੋ ਲਯਾਵੈ ਬਹੁ 
ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ ॥੨੫॥ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਸ ਨ ਕਰਹਿੰ ਸੁਨਿ ਕੈਸੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ 
ਲਗਿ ਆਨਹਿ ਜੋਸੇ। ਕਰਹੁ ਪਠਾਵਨਿ ਸਭਿ ਅਸਵਾਰੀ । ਅਪਰ ਸਕਲ 
ਬਿਧਿ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰੀ ॥੨੬॥ ਅਭਿਲਾਖਤਿ“ ਪਰ ਹੁਇ ਆਰੂਦਢਿ। ਬਾਲ 
ਬੈਸ ਜਿਨ ਆਸ਼ੇ ਗੂਵ । ਦੇਹੁ ਪਠਾਇ ਉਪਾਇਨ ਨਾਨਾਂ । ਹਮਰੀ ਦਿੱਸ਼ਿ 
ਕੌ ਲਿਹੁ ਪਰਵਾਨਾਂ ॥੨੭॥ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸੇਨਤਾ ਜਿਮ ਚਲਿ ਆਵੇਂ । ਤਿਮ 
ਕਰੀਅਹਿ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈਂ । ਬਹੁ ਸਨਮਾਂਨ ਸਾਬ ਅਨਵਾਵਉ । 

ਰੁਚਿਰ ਉਪਾਇਨ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਵਉ ॥੨੮॥ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਬਹ ਬਿਨਤੀ 
“ੰਧਨੁਖ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਯਰਨ ਵਾਲੇ । “ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ । ਬੂਤੁਵਾਂਏ। ਏਰਾਜੇ। “ਮਨ ਬਾਂਛਤ 

(ਅਸਵਾਰੀ) ਉਤੇ। 



ਬੀ ਗਰ ਪਤਾਖ ਸੁਰਰ।____ (3੮੮੬) __ ਰਸਿ੧੪1ਸੰਜ੩੩. ਲਿਖੀਅਹਿ।-ਆਪ ਆਇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਚਿ ਦਿਖੀਂਅਹਿ। ਸਭਿ ਬ਼ੈਗਤਿ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ ਕੈ । ਹਮਹੁ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵਨਿ ਕੈ ਕੈ ॥੨੬॥ ਕਰਹ ਸਨਾਬ 
ਦਾਸ ਮੁਹਿ ਜਾਨਹਂ-। ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਲਿਖਿਬੋ ਤੁਮ ਠਾਨਹੂ।ਸਨੜਿ ਸ਼ਾਹ 
ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਿ ਰਾਜਾਂ । ਕਹਤਿ ਭਲੋ “ਮੈ ਕਰਿਹੋਂ' ਕਾਜਾ ॥੩੦॥ ਜਿਤਿਕ ਸੇਵ 
ਮੁੜ ਤੇ ਬਨਿ ਜੈ ਹੈ। ਡਿੜਿਕ ਭਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਦੋ ਹੈ।ਇਕ ਤੋਂ ਕਹਨਿ 
ਆਪ ਕੇ ਭਇਿਉ । <ਤਿ੧ ਸੇਵ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਦਿਉ ॥ ੩੧ ॥ ਕ੍ਿਪਾ 
ਕਰ/ਹਿਗੇ ਬਰ ਕੋ ਦੈ ਹੈ' । ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਰਿਝੈਂ ਹੈਂ । ਆਇ ਆਪ 
ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਜ਼ਰਗਸਨਜੋ ਸੁ ਭਿਨ ਦ੩ ਦੂਖ ਦੁਰ'॥੩੨॥ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਂਪ 
ਡਿਨਹੁੰ ਕੌ ਅਹੈ। ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਕਹੈਂ? । ਇਮ ਇਤਾਂਤ 

_ਡਾ ਸਭ ਮੜਾਰ । ਠਹਿਰੀ ਠੀਕ ਹਕਾਰਨਿ ਕਾਰ” ॥ ੩੩॥ ਉਠਜੋ ਸ਼ਾਹ 
ਅੰਤਹ ਪੁਰਿ ਗਇਉ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਦੁਰਗਹਿੰ ਨਿਕਸਇਉ।ਆਪ ਆਪਨੇ 
ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰੇ । ਦਢਿ ਚਢਿ ਸਿਵਕਾ ਸ਼ੁਭਤਿ ਬਧੇਰੇ॥੩੪॥ ਕੌ ਸਰੀ ਰਾਖ਼ਰਾਇ 
ਕਹਿ ਨੀਕਾਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਟੀਕਾ” । ਕੋ ਕਹਿ “ਆਛੋ ਨਹਿੰ 
ਇਨ ਕੀਨਾਂ । ਅਨੁਜ ਸੈਗ ਦੈਸ਼ ਜੁ ਰਚਿ ਲੀਨਾ ॥ ੩੫ ॥ ਦਈ ਪਿਤਾ 
ਨੇ ਜਿਸ ਬਡਿਆਈ । ਸੌਂਪਨ ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ] ਹਰਿ- 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜਿਨ ਬਾਲਕ । ਤਿਨ ਦੂਤੀ” ਕੀਨਸਿ ਤਤਕਾਲਕ 
॥੩੬॥ ਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਯਹੁ-ਇਹਾਂ ਹਕਾਰਹ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਭਿ ਭਾਂਡਿ ਨਿਹਾ- _ 
ਰਦੁ-।ਅਬਿ ਲੋ ਬਾਲਿਕ ਰੂਪ ਸਹਾਈ।ਇਸ ਕੇ ਸਾਬ ਨ ਚਹਿ ਖੁਟਿਆਈ 
॥੩੭॥ ਦਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰੀ । ਹਰੀ ਨਹੀ' ਕਿਹ ਤੇ ਬਲਸਾਰੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਰਿਦੇ ਰਿਸ ਆਈ ।-ਆਇ ਨ ਹਮ ਕੌ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਈ- 
॥ ੩੮ ॥ ਇਸ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ ਕਹਾਂ । ਜਿਨ ਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਰਚਤਿ ਹੈ 
ਮਹਾਂ। ਫਰਤਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨ ਟਰਨਿ ਨ ਦੀਨਾ । ਠੀਕ ਹਕਾਰਨਿ ਕੋ ਮਤਿ 
ਕੀਨਾ ॥ ੩੯॥ ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਜੁਗ ਭਾਈ । ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ 
ਜਬਿ ਇਕ ਥਾਂਈ । ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਤਬਿ ਕਯਾ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਕਿਸ ਬਿਧਿ 
ਕੌ ਮੁਖ ਬਚ ਨਿਕਸਾਇ॥ ੪੦॥ ਕਹਯੋ ਨਿਵਲ ਹੋਵਹਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। 
ਲੱਛ ਹਤਸਿ ਅਭਿਆਸੀ ਜੇਸੇ"। ਧਨ ਬਿੱਦਤਾ“ ਜਿਨ ਭਲੋ ਕਮਾਈ 1 
ਭ(ਮ' ਇਹ) ਸੱਣਿਆੰ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹਦ ਹਨ । ₹ਸੱਦਣੇ ਦਾ ਕੈਮ। 
ਪਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ । <(ਤੌਰ ` ਚਲਾਉਣ ਦ) ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੌੰਡਦਾ ਹੈ । “ਤੀਰਮੰਦਾਲ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦ । ਰ 



__ ਸ੍ਰੀ ਰਜ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੩੮੯੦) ਰਾਸਿ ੧੦। ਜੀਨ 83, 

ਦ਼ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਾਨ ਗਨ ਘਾਈ॥ ੪੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇੱਤਯਾਂਦਿਕ ਸੂਬੇ ਕਹੈਂ 

ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਬਿਧਿ ਜਾਨਿ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਪਹੁਚਯੋ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਉਰ ਅਨੌਦ 

ਕਹ ਠਾਂਨਿ ॥ ੪੨॥ €ਤ੩ ਫ਼ ₹੩ ਪੜ੫ ਸੁ ਜਿੱ੩ ਢਸਮਿ ਰਾਸੇ “ਰੀ ਰਾਮਰਾਇਂ ਪਰਸ ਬਰਨਨੇ 
ਲਾਮ ਦੁਇ ਤਿੰਸਭੀ ਅੰਗ । ੩੨ ॥ 

ਜੇ ੩੩, [ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਣ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਤ ਗਿਆ । ਰ੍ 

_ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੀਖ ਸਿਖਾਈ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਮੜੋ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇ।ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਸੁਤ ੫੯- 

੮੧ ਸਿਵਰ ਬੈਠਜੋ ਬਿਚ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਹਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ 

ਜਿ ਆਦਿਕ । ਕਹਿਤਿ ਭਯੋ ਸਭਿ ਸੋਂ ਅਹਿਲਾਦਿਕ" (ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ।੫ਰਠ ਭਏ ਮਨੋਰਬ ਸਾਰੇ ॥ ੨॥ ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁ ਸ਼ਾਹੁ 

ਹਕਾਰੇ। ਨਿਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੀਜ ਕੌ ਭਾਰੇ । ਅਬਿ ਆਵਹਿਰੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ 
ਮੈਂ। ਸੁਖ ਸੌਂ ਬੈਸ ਰਹੈ ਜੋ ਘਰ ਮੈਂ॥੩॥ਬਿਘਨ ਅਨੇਕ ਪਾਇ ਹੋਂ ਇਹਾਂ। 

ਬਿਗਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਜਾਇ ਗੋ ਕਹਾਂ । ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਏ ਜੇ ਚਲਿ ਆਯਹੁ। ਕਰਯੋ 

ਨੇਮ ਪ੍ਰਣ ਸੋ ਬਿਨਸਾਯਹੁ” ॥ ੪ ॥-ਨਹਿੰ ਮਲੋਛਾੰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਊ । 

ਅਪਨੌਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿਸ ਨ ਦਿਖਾਉ'- ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗੜਾ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜੋਇ। 
ਆਵੇ ਇਤੈ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਸੋਇ॥੫॥ਸੈਗਤਿ ਸਗਲ ਮਮੈਦਨਿ" ਜਾਨੀ।ਪੇਜ” 

ਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ ਬੈਠਿ ਜੁ ਠਾਨੀ ।-ਕਹਜੋ ਕੁਰ-ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਸਭੈ“ ।-ਦਿਹ 

ਕੈਸੋ ਗੁਰ ਭਾਖਹਿੰ ਤਬ੪॥੬॥ ਬਿਗਰ ਜਾਇਗੀ ਪੁਨਿ ਗੁਰਿਆਈ । ਤਯਾਂ- 

ਗਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈਇਮ ਇਤ ਕੇ ਆਵਨਿ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ੂਤਿਨਬਚ 

ਕੌ ਛੁਟਿ ਜਾਇ ਭਰੋਸੂ॥੭॥ਜੁ ਕੁਛ ਕਿਸੀ ਕੌ ਕਹੈ ਬਨਾਈ/ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ 

-ਇਹ ਕਰ ਕਹਾਈ”-।ਜੇ ਇਸ ਧੈਜ ਛਟਨਿ ਤੇ ਭਰਹਿਨਹੀਂ ਆਇਬੋ 
੧ਉਜਨ ਦੋਕੇ। ₹ਜੇ ਨਿਯਮ ਪੁਰਬਕ ਪੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ । ੧ਜਾਰੇ ਮਸੈਂਦਾਂ 

ਤੇ ਮੈਗਤ ਨੇ । $ਪੂਤੱਚੜਾ । “ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਡਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹ' ਸੀ । #$ਤਦ 

_ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ । “(ਲੋਕੀਂ) ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ (ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ) ਇਹ 

ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ! 
#ਮਲੇਛ ੫ਦ ਦੇ ਆਮ ਅਰਬ ਮੈਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਤਾਉ 

ਤੁਰਕ ਆਦਿਕਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਬ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਨ ਜੈ ਹਿੰਦ 

ਝ਼ੈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ । ਜਿਸ ਸਮੇਂ ੨ਿੰ੯ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਗ ਸਨ, ਤੇ ਸੂਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਦ __ 

ਦ੍ਰਡਤਿਆੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਸੀਮਂ ਨੂੰ; ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਟ ਸੇਂਡਜ ਸਨ ਯਾ ਅਸੇੱਡਜ ਸਨ, 

ਮਲੋਛ ਕਿਹ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਏ ਮਲੇਛ ਤੋਂ ਮੁਰਾਢ ਸਨੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰ 
ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਦਾ ਤੇ ਦਸਰੇ ਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਢਿਆੰ ਦੀ ਔਲਾਵ ਸੀ । 



-_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੯੧ ) _ਗਾਸਿ ੧੦ । ਅੱਟੂ ੩੩, 
ਦਿੱਲੀ ਕਰਹਿ॥੮॥ ਤੋਂ ਬਸਿਬੋ ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਅਪਨੋ। ਹੋਵਹਿ ਨਹੀਂ ਬੀਚ 
ਭੀ ਸੁਪਨੋ।ਅਪਰ ਬਾਨ ਜੇਬੇ ਕਹੁ ਹੋਇ ਨ/ਨਿ੫ ਆਦਿਕ ਰਖਿ ਸਕਿ ਹੈ ਕੋਇ ਨ॥੯॥ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਹੋਹਿ ਲਰਨਿ ਕੀ ਜਬੈਛੋਰਿ ਦੇਸ਼ ਕਹ ਗਮਨਹਿੰ 
ਭਬੈ । ਜੈਗਲ ਕੋ ਬਲ ਜੋ ਜਲ ਹੀਨ ।=ਜਾਇ ਨ ਸਕੈ ਸੈਨ-ਇਮ 
ਚੀਨ॥੧੦॥ਤਹਿ ਕੋ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਹੈ । ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਤੇ ਬਸੜਿ 
ਨਿਕਰਿ ਹੈ"। ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ ਬਿਰਾਜਹਿ ਜੋਇ। ਤਿਸ ਥਲ ਪਹੱਚਿ 
ਬਿਨਾਸੀ ਹੋਇ॥੧੧॥ਇਕ ਤੋਂ ਭਰਹਿੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੋਕ। ਮਿਲਹਿੰ ਨ, ਹੋਹਿ 
ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ ਰੋਕ" । ਦੁਭੀਏ ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ । ਨਰ ਰਹਿ ਦੁਖੀ ਠ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਗੰਰ' ॥੧੨॥ ਬਸਨਹਾਰ ਜੇ ਜਲ ਨਹਿ ਪਾਵਹਿੰ,ਕਹਿ ਤੈ ਖਾਨ 
ਕਰਹਿੰ ਜੋਜਾਵਹਿਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰਆਵਹਿੰ ਜੇਸ%ਜੋਗਲਦੇਸ਼ ਨ ਪਹੌਚਹਿੰ 
_ੈਸੇ॥ ੧੨ 4 ਹਣਭਿ ਹਟੜਿ ਸੈਗਤ ਰਹਿ ਜਾਇ । ਕੌਨ ਕਸ਼ਟ ਛੱਤ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇ । ਪੁਨਹਿ ਮੋਹਿ ਗੁਰਤਾ ਬਿਦਤਾਵੈ । ਸਿਖ ਸੈਂਗਤਿ ਸ਼ਗਰੇ 
ਚਲਿਂ ਆਵੇਂ ॥੧੪॥ ਧਨੀ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋ ਧਨ ਦੋਹੈ'। ਸਿਰੇਪਾਉ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ 
ਕਰੈ ਹੈ' । ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਹਿ ਆਵਨ ਜਾਨੈ । ਤਿਸ ਤੇ ਹਫਿ ਇਤ ਹੀ ਕੋ 
ਮਾਨੈ' ॥੧੫॥ ਸਭਿ ਮਾਨਵ ਸੁਖ ਕੇ ਬਸਿ ਅਹੈ'। ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ 
ਬਹੁ“ ਲਹੈ । ਇਹ ਉਪਾਇ ਅਥਿ ਮੈ ਕਰਿ ਆਵਾ । ਸਭਿਗੁਰ ਜਾਨਹਿਂ 
ਕਿਮ ਬਨਿ ਜਾਵਾ ॥ ੧੬॥ ਮੁਝ ਮਨ ਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਸ ਪਾਵਤਿ। ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀ' ਇਤ ਆਵਤਿ। ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਤੱਗਕ ਕਹੁ ਪਰਹਰੈ । ਕਹੋ 
ਬਕ ਕੌ ਪਾਲਨਿ ਕਰੈ ॥੧੭॥ ਦੋਨੋ ਬਿਧਿਨਿ ਮੋਹਿ ਗੁਨ ਹੋਇ । ਆਵਹਿ 
ਕਿਧੋਂ ਨ ਆਵਹਿ ਸੋਇ? । ਇਮ ਨਿਜ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿੰ ਕਹਿ ਬਾਤੀ।ਕੁਰਯੋ 
ਹਰਖ ਕੁਛ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ ॥ ੧੮॥ ਹੋਨਹਾਰ ਕਹੁ ਜਾਨਹਿ ਨਾਂਹੀ । 
ਲਖਹਿ ਕਿ-ਗੁਰਤਾ ਹੁਇ ਮੁਝ ਪਾਹੀ-। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੁਪਤੇ ਰਾਂਝ। 
ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਿਤੀ ਸੁ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥੧੯॥ ਉਠਿ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ। 
ਕਹਮੋ ਸ਼ਾਹੁ ਚਿਤਵਤਿ ਸੋ ਕਾਜਾ# । ਨਿਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਨਿ ਸ਼ੁਭ ਰੀ।ਤ। 
ਬੈਠਯੋ ਨਿਜ ਆਸਨ ਮੁਦ ਚੀਤ ॥੨੦॥ ਏਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਕਾਰਨ ਕਰਜੋ । 
ਸਨਮਾਨ ਤਿ ਬਹੁ ਬਾਕ ਉਚੋਰਜੋ । ਬਿਿੱਧ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕ ਬੁਧਿਵਾਨਾ । 
"ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਰੀ । ਦਸਡ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਜਲ । $ਜਿਵੇ' (ਕੀਰਤ 
ਪੁਰ ਵਿਢ) ਰੇਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਬਹੁਤ ( ਸੁਖ )। #ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਦਿਆ 
ਕਾਜ ਢਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਰ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੩੮੯੨) ___ ਰਾਸਿ੧੦।ਅਊ੩੩, 
ਨੀਕੋ ਸਕਲ ਗੀਤਿ ਤੇ ਜਾਨਾ ॥੨੧॥ “ਹਕਮ ਸਹ ਕੋ ਹਮ ਪਰ ਹੋਵਾ । 
=ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੁਪ ਲਿਹੁ ਜੋਵ।ਸਾਦਰ ਤਿਨ ਕਹ ਲੇ ਕਰਿ ਆਵਹੁ। 
ਜੁਤਿ ਅਸੁਵਾਰੀ ਅਬੈ ਸਿਧਾਵਹ=॥ ੨੨॥ ਸੁੰਦਰ ਸਮੋਦਨ ਗਨ ਨਗ 
ਜਰੇ । ਬਲੀ ਬਾਹ" ਜਿਸ ਜੋਰਨਿ ਕਰੇ । ਜ਼ਰੀਦੋਜ਼ ਜਗਮਗ ਚਮਕੰਤਾ। 
ਅਸ ਉਛਾਰ ਉਪਰ ਦਤਿਵੇਤਾ ॥੨੩॥ਰਦਿਰ ਪਾਲਕੀ ਮੁਕਰ ਜਰਾਉ” । 
ਲੇਹੁ ਕਹਾਰ ਸੈਗ ਸਮੁਦਾਉ । ਹਿਤ ਮਾਤਨਿ ਕੇ ਲੀਜਹਿ ਡੋਰੇ । ਜੇਕਰਿ 
ਸਾਬ ਆਇ ਦਿਤ ਓਰੇ ॥ ੨੪॥ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਜਿਤਿਕ ਹੁਇ ਸਾਬ। 
ਉਚਿਭ ਦੇਹੁ ਅਸੁਵਾਰੀ ਪਾਬ" । ਸੈਗ ਤੁਕੌਗਮ ਕੁਛ ਲੇ ਜਾ । ਅਪਰ 
ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਹ ਪਾਹ॥ ੨੫॥ ਦਰਬ ਪਟੇਬਰ ਅਰੁ ਪਸ਼ਮੰਬਰ । 
ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਬਹੁ ਬਰ ਅੰਬਰ । ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਰੀਤਿ । 
ਬਿਨਡੀ ਭਨਹੁ ਠਾਨਿ ੪ਨਪ੍ਰੀਤਿ॥੨੬॥ਸ਼ਾਂਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਰੁਦਿਸ਼ਮੇਰੀ”। 
ਕਰਹ ਬੈਦਨ' ਬਿਨੈ ਬਡੇਰੀ ।=ਏਕ ਬੇਰ ਚਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜਹਿ। 
ਸੈਗਤਿ ਪੁਰ ਮਨੋਰਬ ਕੀਜਹਿ-॥੨੭॥ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋਧ ਹੀਨ ਉਰ ਹ੍ਰੇਕੈ। 

_ ਆਵਹਿ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੈਨਤ' ਕੈ ਕੋ । ਅਪਨੀ ਬੁਧਿ ਤੇ ਸੋ ਬਿਧਿ ਕਰੀਏ । 
ਗਮਨਹੁ ਤਿਤੇਬਿਲਮਪਰਹਗੇਏ”॥੨੮॥ਇਮਰਾਜਾਂਜੈਸਿੰਘਸਵਾਈ।ਨੀਕੀ . 
ਬਿਧਿ ਤਕਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ। ਦਈ ਉਪਾਇਨ ਰੁਚਿਰ ਮਹਾਨ । ਕਰਜੋ 
ਪਠਾਵਨਿ ਨਿਜ ਪਰਧਾਨ॥੨੯॥ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਚਲਿ ੫ਰ੨।੫ਸ਼ਚਮ 
ਦਿਸ਼ਿ ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨ।ਜਿਮਜਿਮ ਜੈਸਿੰਘ ਕਰੇ ਡਿਆਰੀ।ਪਠਿ ਨਰ 
ਲੋਡਿ ਰਹ੧ੋ ਸੂਧ ਸਾਰੀ ॥੩੦॥ ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਚਿਤਵੈਤਾ।-ਆਇ 

_ਕਿ ਨਹਿੰ ਸੋ-ਗਟੀ ਗਿਨੌਤਾ ।=ਜੇ ਪੁਰਿ ਨਾਥ ਭਉ ਬਹ ਕਰਨੋ। ਅਧਿਕ 
ਨੰਮ੍ਰਤਾ ਬਾਕ ਉਚਰ੧॥੩੧॥ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਬਿਤ ਬਹੁ ਭੇਜ॥ਅਸਵਾਰੀ 
ਆਦਿਕ ਅਰੁ ਸੇਜਾਂ । ਸੁਮਤਿਵੇਤਿ ਨਰ ਧਨੀ ਮਹਾਨਾ । ਪਠਜੋ ਲੋਠਿ 
ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਥਾਨਾ॥੩੨॥ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਹੇਗੰਹ ਨ੍ਰਿ੫ ਕੇਰਾ। ਰੁਚਿਰ ਭੇਤ 
ਅਰੁਦਰਬ ਘਨੇਰ॥ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੀਪੀਜੇਈ।ਦਖਿ ਦੇਖਿ ਹਰਖਹਿੰਗੇ 
ਸੇਈ ॥ ੩੩॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿ ਗੁਨ ਨੀਕੇ । ਲੇ ਆਵਹਿੰਗੇ 
ਦਿਸ਼ਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ । ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਰਹਿ ਪੱਖ ਤਿਨ ਕੇਰਾਂ । ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਕਹਿ 
ਸੁਜਸੁ ਘਨੇਰ॥੩੪॥ ਮੁਝ ਤੇ %ਧਿਕ ਭਾਉ ਕਰਿਵਾਵਹ । ਮੇਰੋ ਕਾਜ ਨ 
"ਬਲਵਾਨ ਘੇੜੇ'ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ। “ਰਸਤੇ ਲਈ। ਜੇਗਸਵਾਜ਼ੀ ਿਓ,ਤੇਮੇਰੀਵਲੇ” । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਇਰਮ।____ (੪੯੬੪) __ ਰਾਸਿ੧੦।ਸੰਸ3ਮ. _ 
'ਕਬ ਬਿਗਰਾਵ(ਹ"। ਇਕ ਦੁਇ ਅਪਰ ਹੋਹੈ ਦਿ।ਸ਼ ਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਰ ਜਾਹਿ 
ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਹੀ ॥੩੫॥ ਇਤ ਕੋ” ਬਝ ਮਰਾਤਬ' ਜੋਦ। ਆਇ ਨਹੀ' ਸੇਭਾਂ- 
ਰਹਿ ਸੋਇ। ਇਹ ਤੋ ਰੀੜਿ ਨ ਨੀਕੀ ਬਨਹਿ । ਤਿਨਹੁਂ ਮਿਲੈ ਅਰ ਜਸ ਕੋ 
ਭਨਹਿ"॥੩੬॥ ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਝ ਤੇ ਸੁ ਬਿਲੌਦ। ਆਇ ਕਰਹਿ ਨਹਿ ਸਜ 
ਜਸ ਮੰਦ । ਨਹਿੰ ਆਵਹਿ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। ਅਰੁ ਨਹਿੰ ਜਾਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕੇ 
ਪਾਂਹੀ ॥ ੩੭॥ ਡਰ ਭਾਂਗਹਿ ਜੋਗਲ ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਇ । ਇਿਹੀ ਬਾੜ ਨੀਕੀ 
ਬਨਿ ਆਇ। ਇਤ ਆਵਨ ਮਹਿਂ ਸੈਸੇ ਮਹਾਂ। ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਹ੍ਰੈ ਜੈ ਹੈ ਕਹਾਂ- 
॥੩੮॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਭ ਬਿਖੇ ਗਨੜੀ ਗਿਨਹਿ ਅਪਾਂਰ 
। ਰਹਿ ਸਚਿੰਤ,-ਕਿਮ ਹੋਇ ਹੈ ਅਨਜ ਸਾਬ ਬਿਵਹਾਂਰ-॥੩੯॥ '੩ ਗੇ ਭੁ; 
ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਗਾਸੇ “ਨਿ੍ਪ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਰ ਭੇਜਨ' ਪਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੀਨਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੩ । 

੩੪, [ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੁ ਹਰਿਕ਼ਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਰਾਜਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਪੁੱਜਾ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਜੈਪੁਰ ਪੜਿ ਪਰਧਾਨ ਨਿਜ ਪਠਜੋ ਪਰਯੋ ਮਗ ਮਾਂਹਿ।ਸਨੇ ਸਨੇ 
ਪਰਿ ਗਰਾਮ ਲੰਘਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਨਿ ਉਮਾਹਿ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ 
ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਨੋ ਜਾਈ। ਕਰਜੇ ਸਿਵਰ ਜੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ 
_'ਜਬਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ” । ਭੋਜਨ ਪਠਯੋ ਦੇਗ਼ ਕੋ ਜੋਈ ॥ ੨॥ ਅਪਰ ਲਈ 
ਸੁਧਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਜੇਤਿਕ ਬਿਵਹਾਂਰ। ਕਰੀ ਬਿਤਾਵਨਿ 
ਸੁਖ ਸੋਂ ਰਾਤੀ । ਸੁਪਤਿ ਉਠੇ ਜਬਿ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥੩॥ਸਕਲ ਸੌਜ ਜੂਤਿ 
ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ । ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰੀ ਰਚਿਰ ਮਹਾਨ । ਪਨਹਿ ਪਠਕੋ ਇਕ 
ਨਰ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਭਾਖਤਿ ਅਰਦਾਸ ॥੪॥ “ਬਡ ਰਾਜਾ ਜੇ ਸਿੰਘ 
ਸਵਾਈ । ਜੈ ਪੁਰਿ ਕੋ ਪਤਿ ਬਿਦਡਿ ਮਹਾਂਈ। ਅਵਰੇਗਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਨਿਤ 
ਰਹਿਈ । ਅਨਿਕ ਨਰਨ ਕਾਰਜ ਨਿਰਬਹਿਈ ॥ ੫॥ ਤਿਸ ਨਿ੍ਪ ਨੇ 
ਭੋਜਯੈ ਪਰਧਾਨ । ਨਿਸ ਆਯਹੁ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ ਬਾਨ।ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਕੀ ਸੁਧਿ 
ਬਹੁਤੇਰੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਭਿ ਹੇਰੀ ॥੬॥ ਅਥਿ ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੈਤੁ । ਬੁਬਨਿ ਭੇਜਯੋ ਹੋਦਿ ਸੁਚੇਤ । ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਤੁਮਾਰੀ ਜਬੈ । 
ਕਰਹਿ ਸਫਲਤਾ ਅਪਨੀ ਤਬੈ॥੭॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਜਨ। 
ਅੰਭਰਜਾਂਮੀ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ/। “ਪਾਛਲ ਪਹਿਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਆਵਹੁ। 
"ਨਾਂ ਕੁਛ ਬਿਗਾੜ ਦੇਵੇ । “ਭਾਫ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦਾ । “ਤਿਨਾੰ (ਭਾਵ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੀ 

__ ਨੂੰ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਂ ਦ! ਜਸ ਉਚਾਰੇ । 
“ਪ4-ਸੂਧ ਜਬਿ ਗਲੀ । 



___਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ । ( 8੮੯੪) ਥੱਸਿ ੧੯ । ਸੌ; 88, 
ਸਤਿਸੇਗਤ ਕਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਹੁ ॥੮॥ ਦੁਰ ਪੰਥ ਤੇ ਚਲਿ ਕਰ ਆਏ। 
ਬਿਸਰਾਂਮਹਿੰ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਖ ਪਾਏ?। ਛਰੀਦਾਰ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਸੈ'। 
ਸਗਰੋ ਜਾਇ ਸੁਨਾਯਹੁ ਤਿਸੈ ॥ ੯ ॥ ਭਯੋ ਦਿਵਸ ਕੋ ਪਾਛਲ ਜਾਮ । 
ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਅਭਿਰਾਮ । “ਸਭਾ ਲਗਾਵਨਿ ਕੇ ਹਿਡ ਤਜਾਰੀ । 
ਕਰਹ ਸ਼ੀਪ ਬਡ ਫਰਸ਼ ਸੁਧਾਰੀ॥੧੦॥ ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਬਨਾਵਹੁ ਨੀਕਾ। 
ਪਿਖੜਿ ਹੋਇ ਹੁਲਸਾਵਨ ਜੀ ਕਾ”। ਸੁਨਿ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਧਾਏ। 
ਸਭਾ ਸਦਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਧਰਾਏ ॥੧੧॥ ਤਨਜੋ ਚੈਦੋਵਾ ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੀ। ਜਰੀ 

_ਨਗੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਭਿ ਖਗੀ”। ਖਰੀ ਚੋਬ ਝਿੱੜਤਿ ਮੈਂ ਚਾਰ੯। ਚਾਰ ਓਰ 
ਚਮਕਤਿ ਗਚਕਾਰ”॥ ੧੨॥ ਸੁੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਮਖ਼ਮਲੀ ਹੋਵਾ। ਹਰਖ 
ਉਪਾਵ ੩ ਜਿਨ ਜਿਨ ਜੋਵ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸਰਬ ਹੀ ਬਨਜੋ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 
ਸਦਨ ਸੁਦੁਤਿ ਤੇ ਸਨਯੋ॥੧੩॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਯਾਂਰ ਜਬਿ ਜੋਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੁ ਆਵਨਿ ਹੋਯੋ । ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਪ੍ਰਯੋਕ ਡਸਾਵਾ। ਉੱਜਲ 
ਆਸਤਰਨ` ਸੋਂ ਛਾਵਾ॥ ੧੪ ॥ ਸੇਜਬੇਦ ਗ੍ਰੰਵੇ ਜੁਤਿ ਜ਼ਰੀ। ਉਪਰ ਆਇ 
ਬਿਰਾਜੇ ਹਰੀ । ਭਾ ਨਕੀਬ ਬਢਾਵਤਿ ਜਸੁ ਕੋ । ਆਏ ਸੁਭਣ ਸਿਪਰ 
ਗ/ਹ ਅਸ ਕੋ ॥੧੫॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੇਦ ਮੇਵੜੇ ਠ।ਦੇ । ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਹਿੰ 
ਸੁਖ ਬਾਢੇ । ਚਵਰਦਾਰ ਲੇ ਚਵਰ ਖਰੇ ਹੈ' ।ਪਹਿਰੇ ਬਸ੩ਨਿ ਬੇਸ ਖਰੇ 
ਹੈਂ ॥੧੬॥ ਚਾਰਹੁੰ ਓਰ ਚਲਾਵਹਿ ਕਰ ਤੇ । ਢੋਰਤਿ ਚਵਰ ਹੈਸ ਜਨੁ 
ਚਰਤੇ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਰਾਜਤਿ ਬੈਸੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਕੀ 
ਜੈਸੇ॥ ੧੭॥ ਬਲਿਕ ਰੂਪ ਅੰਗ ਸੁ-ਕੁਮਾਰਾਂ । ਇੱਧ ਬੁਧਿ ਕੇ ਮਹਿਦ 
ਉਦਾਰਾ£। ਰੁਚਿਰ ਰਕਤ ਚਰਣਾਂਬੁਜ ਸੋਹੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਹੇਰਿ ਜੋਗੀ ਜਨ 
ਮੋਹੇ ॥੧੮॥ ਸੂਖਮ ਬਸਤ ਗਰੇ ਮਹਿ ਜਾਮਾ । ਤੁੰਗ ਸਿਕੰਧ ਦਕੂਲ 
ਭਿਰਾਮ/ਜਰੇ ਜਰਾਵਨਿ ਕੁੰਡਲ ਕਰਨ”₹ਂ। ਕਰਨਿ” ਕਣਕ ਹਾਫਿਕਾਂ ਸ਼ੁਭ 
ਬਰਨ ॥ ੧੯॥ ਸਿਰ ਪਰ ਢੀਰ' ਚਿੱਤ੍ਡਿ ਰੈਗ। ਡਿਸ ਪਰ ਸ਼ੋਭੜਿ 
“ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਦ) ਤਾਤਪਰਯੇ । ਤੇਠਗਾੰ ਨਾਲ ਜਭੀ ਹੋਈ ਦੌਗੀ ਸ਼ੋਡ ਰਹੀ ਹੈ । ੧ਚਿੜ੍ਰਕਾਰੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਚੇਬਾਂ ਖੜੀਆੰ ਹਨ । “ਚਾਹੇਂ ਪਾਨੈ ਜੜਤਕਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। 
(%) ਢਾਰੇ ਪਾਸੇ (ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ) ਦੇਨੇ (ਦੀਆਂ ਕੌਧਾਂ ਆਦਿ) ਸੋਫਾਇਮਾਨ ਹਨ । “ਵਿਛਾਵਣਾ। 
-5(੫੦ਤੂ) ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਹਨ । “ਕੌਨ ਵਿਚ । ਦਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ । ੯ਹਬ 
ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ।___ “ਦੇਖੋ ਰਾਸ ਬ ਅੰਸੂ ੪੫ ਅੰਗ ੨੭ ਤੇ ਰਸ ੧੦ ਸੰਮੂ ੧੨ 
ਅੰਗ ੧੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ੍ਰ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( 8੯੯੫) ਰਾਸਿ ੧੦। ਲੰਸੂ 88. 

ਜਿਗਾਂ ਉਤੋਗ । ਜਰਯੋ ਜਰਾਉ ਦਮਕਤੜਿ ਹੀਰੇ । ਕੋਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਿਧਿ 
ਚੀਰੇ ॥੨੦ ॥ ਸ਼ਾਰਦ 'ਚੋਦ ਸਪੂਰਨ ਬਦਨ । ਹੋਤਿ ਚਾਂਦਨੀ ਮੁਸਕਤਿ 
ਰਦਨ" । ਸਿੱਖਰਨਿ ਕੋਰ ਬਿਲੌਚਨ ਜੋਰਾ । ਮਨਹੇ ਨਿਹਾਰੜਿ ਚਾਰ 
ਚਕੋਰਾ ॥੨੧॥ ਸਰਬ ਸਭ ਜਬਿ ਪੂਰਨ ਭਈ।ਬਸਤ ਬਿਕੁਖਨ ਤੇ ਦਤਿ 
ਮਈ । ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਪਾਏ। ਹੋਤਿ ਨਿਹਾਲ _ਜਿਨਹੁੰ ਮਨ 
ਲਏ ॥ ੨੨ ॥ ਨਿ੍੫ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਰ ਭੇਜਯੋ ਜੋਇ। ਭਿਹ ਛਿਨ ਕਰਤੋ 
ਹਕਾਰਨਿ ਸੋਇ । ਨੌਬਤ ਬਾਜਤਿ ਦਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਆਇ ਤਹਾਂ ਬੈਦਨ 
ਕਹ ਧਾਂਰੀ ॥੨੩॥ ਸਗਲ ਉਪਾਇਨ ਆਗੇ ਧਰਿ ਕੈ । ਨਮੀ ਹੋਇ ਭਾਉ 
ਉਰ ਕਰਿਕੈ।ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਂ ਆਇ ਹਜ਼ੂਰਾ। ਕੀਨਿ ਬਿਲੋਕਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਫੂਰਾ ॥ ੨੪ ॥ ਬਸਤ ।ਸ਼ਕੂਖਨ ਸੁੰਦਰ । ਪਹਿਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਬੀਚ ਬੈਠੇ 
ਚਿਤ ਠਹਿਰੇ। ਆਨਿ ਆਨਿ ਸੈਗੜਿ ਦਰਸ਼ੈਤੀ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦਸ 
ਅਰਪੰਤੀ ॥੨੫॥ ਮਨੋ ਕਾਮਨ' ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਿ । ਹਿਤ ਰਦਾਸਨਿ 
ਖਰੋਵਤਿ । ਨਰ ਨਾਰੀ ੫ਿਖਿ ਹੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਅਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅਘ” 
ਜੁਹਾਰੀ£॥ ੨੬॥ ਗੁਰ ਸਮਾਜ ਕੋ ਪਿਖਿ ਪਰਧਾਨਾ । ਹਰਖ ਭਰਯੋ 
ਜੋਰਤਿ ਜੁਗ ਪਾਨਾ। ਧਰ ਪਰ ਧਰਿ ਸਿਰ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ।ਬੈਠਜੋ ਸਨਮੁਖ 
ਸ਼ਰਧਾ ਭੀਨ ॥ ੨੭॥ ਪਾਨ ਬੈਦਿ ਪੁਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਂਨੀ। “ਜੈ ਪਰਿ 
ਮਹਿੰ ਜਿਸ ਕੀ ਰਜਧਾਨੀ । ਨਾਮ ਨਿਿਪਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ । ਸ਼ਾਹਿ 
ਸਮੀਪੀ ਰਹੈ ਸਵਾਈ ॥ ੨੮॥ ਤਿਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । 
ਨਮਸਕਾਰ ਪਦ ਪਦਮ ਉਚਾਰੀ । ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਰਨ“ ਮਠਿੰਦ। 
ਅੰਧਕਾਰ ਗਨ ਕਸ਼ਟ ਬਿਲੈਦ ॥ ੨੯॥ ਕਰਤਿ ਲਾਲਸਾ ਰਿਦੇ ਮਹਾਨੀ । 
=ਦੀਜਹਿ ਆਇ ਦਰਸ ਇਸ ਥਾਨੀ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੀ ਸੈਗੜਿ ਭਾਰੀ। 
ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲ ਆਂ੫ ਇਕ ਬਾਂਰੀ=॥੩੦॥ਕਾਰਨ ਔਰ ਏਕ ਇਸ ਮਾਂਹੂ। 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਿਪ ਅਵਲੋਕ3 ਪਾਹੂ£ । ਕਹਯੋ ਸ਼ਾਂਹੁ ਅਵਰੇਗ। ਨੇ ਐਸੋ। 
=ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਹੁ ਜੈਸੇ ਕੈਸੈ-॥੩੧॥ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾਇ ਪਠਜੋ ਪਰਵਾਨਾ?। 

ਇਮ । ਕਹਿ ਨਵੀਸਿੰਦ ਦਿਯ ਪਾਨਾ । ਲੋ ਕਰਿ ਪਠਜੋ ਸੁਨਾਯੋ ਗੁਰ ਕੌ । 
ਆਸ਼ੈ ਲਖ3ੋ ਸ਼ਹੁ ਕੇ ਉਰ ਕੋ ॥ ੩੨॥ ਅਰ ਕਪਤਿ ਕੀ ਬਿਨੈ ਪਛਾਂਨੀ। 
“ਹਜ ਰਹੇ (ਮੁਖ ₹) ਦਦਾਂ ਤੋਂ । “ਨੇਤ ਦਾ ਜੋੜਾ । ₹ਠਹਿਚੇ ਚਿਤ ਨਾਲ । ੯ਧੈਂਦਨਾ । “ਮੂਰਜ। 
੬(ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੇਖਕੇ । 



ਸ਼! ਰਚ ੫੩੪ ਰਜ । ( ੧੮੯੬) _ਲਸਿ ੧੦। ਸੰਸ ੩੫. 
ਦਤੀ ਜੋੜੀ ਕਾਂਤ ਬਖਾਨੀ । ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਲ ਜਾਨਿ ਮਨ ਮਾਂਗੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨਹੁੰ ਗ਼ਮ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੩ ॥ ਸੈੱਧਕਾ ਲਗਿ ਸਭਿ ਸਭਾ 'ਮੜਾਰੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇੜਿ ਬਿਰੇ ਸਖ ਧਾਰੇ । ਗਾਂਵਤਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋਗ ਜਬਿ ਪਰਨਕਿਯ 
ਅਰਦਾਸ ਮੇਵੜੇ ਖਰਨੋ ॥ ੩੪ ॥ ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ । 
ਬੈਠੇ ਸੇਜ ਮਨੋਹਰ ਅੰਦਰ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਗਰੇ ਨਿਜ ਬਾਨ । ਪਹੌਦੇ ਨਰ 
ਸਮੇਤ ਪਰਧਾਂਨ॥੩੫॥ “ਰਾਮਰਾਇ ਮਤਸਰ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ । ਕੀਨਸਿ ਦੂੜੀ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸਿਖਰਿ ਕੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਹਕਾਹੇ? । ਕੀਰਤਪੁਰਿ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਿਸਤਾਰੇ ॥ ੩੬ ॥ “ਨਹਿ ਕੀਨੀ ਇਹ ਨੀਕੀ ਬਾਤ । ਅਨੁਜ 
ਸਾਬ ਦੇਸ਼ੀ ਬੱਖਯਾਤ । ਲਰਕਾਪਨ ਮਹਿ ਅਹੈ ਸਰੀਰ । ਕਰੈ ਹਕਾਰਨਿ 
ਨੋਰੈਗ ਤੀਰ ॥ ੩੭ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਬਾਦੀ ਦੁਖਦਾਈ । ਹਠ ਬਿਲੈਂਦ ਜੋ _ 

_ਕਰਤਿ ਸਦਾਈ । ਕੌ ਜਾਨਹਿ ਕਯਾ ਕਹਹਿ ਇਨਹੁੰ ਕੌ । ਦੇਖਕ ਕਾਤਾਂ 
ਨਿਕਰਿ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ ॥ ੩੮ ॥ ਸੈਤ ਵਕੀਰ ਗਹਿਤਿ ਜੋ ਘਨੋਂ । ਬਹਿਸ 
ਭਿਨਹੁੰ ਸੋਂ ਪਾਨਨਿ ਹਨੇ । ਕਰਤਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਤ੍ਰਾਸ । ਮਹਾਂ ਮੁਢ 
ਚਹਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਰਕਾਸ਼! ॥੩੯॥ ਇਮ ਕੀਰਤਪੰਰਿ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਹੈ। ਨਹੀ ਬਾਤ 
ਇਹ ਨੀਕੀ ਲਹੈ'। ਅਨਬਨ ਅਹੈ ਸੁ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਲਘ ਬਯ 
ਸਤਿਗੁਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਲਾਵੈ ॥ ੪੦ ॥ ੧੩੪ ਫ਼ੇ ਭਭ ਪ੍ਭਾਪ ਸੁਰ। ।ੰ੩ ਦਸਮ ਭਾਲੇ “ਮਰੀ ਹਰਬਸ਼ਲ 
ਹਕਾਰਨ' ਪਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤਰ ਤਿੰਸਡੀ ਅਨੂ ॥ ੩੪ # ਰ 

੩੫. (ਪਰਧਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ] । 
_ੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨੋ ਮਸੈਦਨਿ ਮੇਵਰਨਿ ਪੁਚਰ ਭਯੋ ਬਿਰਤਾਂਤਸ਼ੀ ਜਨਨੀ 
ਤੇ ਆਦਿ ਸਭਿ ਕਰਤਿ ਦਿੰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥ ੧ ॥ ਝੌਧਈ ॥ ਜੋੜਡਿਕ ਮੁੱਖਕ 
ਹੁਤੇ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ । ਸਭਿ ਇਿਕੱਤ ਹੋਏ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰਿ ਕੋ । ਕੋਤਿਕ ਕਰੇ 
ਹਕਾਰਨਿ ਆਏ । ਕਿਤਿਕ ਆਪ ਹੀ ਗੇ ਤਿਸ ਬਾਂਏ॥ ੨॥ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੀ 
ਮਾਂਤਾਂ ਕੇ ਪਾਂਸ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਤਾਂਤ 
ਬਖਾਨੇ। “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ ਹਕਾਰਨਿ ਠਾਨੇ ॥੩॥ ਦੁਸ਼ਟ ਬਝੋ ਬਾਂਦੀ ਹਠ 
ਕ੍ਰੋ। ਨੋਰਗ ਸਾਹੁ ਸ਼ਟ੍ਰਾਂ ਕੋ ਪੁਰੋ। ਰੋਕਿ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਅਜ਼ਮਡ ਚਾਹੇ।ਨਤੁ 
ਨਿਜ ਮਤ ਮੈਂ ਲਜਾਇ ਉਮਾਹੇ"॥੪॥ ਪੁਨ ਭ੍ਾਤਾ ਭਹਿੰ ਮ਼ਤਸਰ ਭਰਜੋ। 
ਜਿਨ ਬੂਲਾਵਨਿ ਕੋ ਮਤ ਕਰਯੋ । ਮਿਲ ਡਿਨ, ਘਾਭ ਅਨੇਕ ਰਚਤਿ 
“ਫੈਲਿਆ । “ਅਪਣੇ ਮਤ ਵਿਢ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਨ (ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਕ 
ਨਾਲ) ਮਿਲਕੇ । ਵਪਾ:=ਇਿਹ ਬਿਧਿ। 



ਆ ( ੩੮੯੭) ਥਾਸਿ ੧੦। ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਹੈ। ਅਨਜ ਬਡਾਈ ਦੇਖਿ ਤਚੜਿ ਹੈ"॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਸ ਲਘ 
ਡਿਨ ਕੀ । ਤਹਿ ਸ਼ਹਾਇਤ' ਨਾਂਹਿਨ ਜਿਨ ਕੀ । ਪਿਤਾ ਧੀਰ ਬੈਕੁੰਠ 
ਇਧਾਏ।ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਸਖਦ'ਏ ॥੬॥ ਇਹ ਅਸਮੰਜਸ” ਹੈ ਸਕਿ 
ਝਬਾੜ । ਹਇ ਝਹਿ ਕਹਾ, ਨ ਜਾਨੀ ਜਾਤਿ। ਦਿਤਨੇ ਮਹਿ ਝ਼ਲਿ 
ਸੜਿਗਰ ਅਏ। ਬਣ ਆਰਬਲ ਧੀਰ ਬਿਧਾਂਏ ॥੭॥ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਸਭਿ ਹੈ 
ਕਰਿ ਠਾਵੇ । ਨਿਮਹਿ ਪੋਮ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਾਦੇ। ਸੜਿਕਾਰਤਿ ਬਿਚ ਸਭਿ 
ਟੇ ਬੈਜੇ । ਸ਼ੋਕੜਿ ਗਯਾਨ ਮੁਰਤੀ ਜੇਸੇ॥੮॥ਸ਼ੀ ਜਨਨੀ ਬੂਝੇ ਸਤਿ ਭਾਦਿ। 
ਹ੍ਰਿਦੈ ਆਪ ਕੇ ਕਿਮ ਉਪਜਾਇ ?। ਕਾਂਤ ਨੇ ਬਹੁ ਧਾਰਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ । 
ਸਜਸ ਤਮਾਰੋ ਲਗਹਿ ਠ ਨੀਕਾ ॥੯॥ ਸ਼ਾਹਿ ਸਿਖਾਇ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰੇ। 
-ਮੈੱਮ ਸਮ ਮਿਲਹਿ--ਦ੍ਰੈਸ਼ ਕੋ ਧਰੇ”। ਬਨਹਿ ਜਾਇਬੋ ਤਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਤ 
ਬਧਿ ਜਾਇ ਬਖੇਰੋ ਕੂਰ ॥੧੦॥ ਨੌਰੋਗ ਕੇ ਨਰ ਛੁਛੇ ਜਾਹਿਂ । ਦਸ਼ਟ ਤਬੈ 
ਰਿਸ ਹੈ ਮਨ ਮਹਿ । ਰਿਦੇ ਹੈਕਾਰਹਿ ਜ਼ੋਰ ਕਰੈਗੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਪਠਹਿ; 
ਬਿਰੋਧਧਰਹਿਗ ॥੧੧॥ ਇਿਗਰ ਜਾਇ ਪਨ ਸੁਧਰਹਿ ਨਾਂਹੀ।ਬੁਰ/ ਕਰਤਿ 
ਜਿਸ ਬੈਸਹਿਂ ਪਾਹੀ । ਕਠਨ ਬਨੀ, ਕਿਮ ਕਰਹਿ ਬੁਧਾਰਨਿ ਊਂ । ਜਿਸ 
ਤੇ ਹਦ ਅਨੰਦ ਕੋ ਕਾਰਨ? ॥੧੨॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਜਾਨਾ। 
ਸਭਿਨਿ ਸ਼ਨਵਡਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਨਹਿ ਮਲੋਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਹੈ'। 
ਹਇ ਸਮ੫ ਤਿਸ ਕੋਂ ਨਹਿੰ ਲੈ ਹੈ ॥੧੩॥ ਇਹੀ ਲੇਮ ਪਿੜ ਕੀਨਿ 
ਹਮਾਰੇ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਭੀ ਉਰ ਧਾਰੇ'। ਨਿਜ ਬਚ ਪਿੜ ਜਿਮ ਕਿਯ 

_ ਪ੍ਰਭਿਪਾਰਨਿ । ਤਿਮ ਹਮ ਕਰਹਿ ਨ ਹੁਇ ਹੈ ਫਾਰਨਿ ॥ ੧੪ ॥ ਅਟਲ 
ਸੁਮੇਰ ਟਲਹਿ ਨਹਿੰ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਅਚਲ ਨਿਤ ਤੈਸੇ । ਬਿਘਨ 
ਪੋਨ ਤੇ ਕਿਮ ਚਲਿ ਪਹੈ । ਸਦਾ ਰੀਭੀਰ ਧੀਰ ਜੇ ਵਹੈ? ॥ ੧੫ ॥ ਅਚਲ 
ਬਕ ਸਨਿ ਕੌ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤ੍ਸੇ ਮਸੈਦ ਰੁ ਮਾਤ ਬਿਸਾਲਾ। “ਪੜ 
ਸਮਾਨ ਨੇਮ ਜੇ ਧਾਰਹੋ। ਤੋਂ ਅੰਥਿ ਸਭਿ ਹੂ ਕਾਜ ਬਿਗਾਵ੧ੋ? ॥ ੧੬ ॥ 
ਸਭਿਠਿ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਂਨੀ । “੩ਮ ਸਰਬੱਗਜ ਸਕਲ ਗਨਖਾਨ) । 
ਜਥਾ ਹੋਇ ਸਭਿ ਨੂੰ ਕਹ ਨੀਕੀ । ਬਾਤ ਆਪ ਕੀ ਪਰਹਿ ਨ ਵੀਕੀ। 

_॥੧੭॥ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਤਬਾ ਤੁਮ ਬੰਨ ਹੈ। ਮਾਤ ਆਪ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਿ 
"ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਕਠਨ । ਨਹੀਂ ਜਾਿਆੰ ਜਾੰਦਾ । "ਸੇਚੇ ਵਾਂਬ ਆਕੇ ਮਿਲਨਿ (ਬਾਵਸ਼ਾਹ ਨੂੰ) 

“ਇਹ ਚੈੈਸ਼ ਧਰ੮! ਹੈ । “ਬੂਰ ੨ਦਨ ੩>ੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੰਦੇ ਹਨ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੯੮) ਗੱਸਿ ੧੦। ਸੀਸੂ ੩੫. 

ਹੈ । ਕਰੀਅਹਿ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵਨਿ। ਇਮ ਦਿੱਛਾ ਕੋ ਠਟਹੁ ਪੁਜਾਂ- 
ਵਨ"॥੧੮॥ਜੇ ਨ ਕਰਹ ਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਨਾ। ਬਾਦੀ ਨੌਰੰਗ ਦਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾਂ । 
ਬਿਗਰ ਪਰਹਿਰੋ ਕਰਹਿ ਕੁਚਾਲੀ।ਇਹਾਂ ਪਠਾਵਹਿ ਨੈਨ ਬਿਸਾਲੀ ॥੧੯॥ 
ਪਰਹਿ ਬਿਰੋਧ ਲਰਨਿ ਕਹੁ ਭਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਠਹਿਰਜੋ ਕਿਮ ਜਾਇ ਅਗਾਂਰੀ। 
ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕੋ। ਰਹਿਨ ਦੇਡਿ ਆਕੀ ਨ ਕਿਸੀ ਕੋ?॥ 
੨੦॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭਿਨਿ ਤੇ। ਧੀਰਜ ਕੇ ਸਮੇਤ ਬਚ ਭਨਤੇ। 
“ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੀਕੀ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਸਕਲ ਰੀਤਿ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਧਰਿ ਹੈ? ॥ 
੨੧॥ ਇਮ ਕਹਿ ਉਠਿ ਕਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਏ। ਜਹਿੰ ਦਰਸਹਿ ਨੈਗਤਿ 
ਸਮੁਦਾਏ।ਜੈਸਿੰਘ ਨਿਿਪ ਕੋ ਦੂਤ ਹਕਾਰਨੋ/ਸਾਦਰ ਸਭਾ ਮਬਾਰ ਬਿਠਾਰਜੋ। 
॥੨੨॥ਕਹਹੋ ਤਾਂਹਿ ਸੌਂ “ਹਮ ਪ੍ਰਣ ਏਹੀ/ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹਿ ਤੁਰਕ ਨਹਿੰ ਲੋਹੀ। 
ਕੌਨ ਕਾਜ ਹੈ ਸਾਬ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਠਿ ਕਰਿ ਦੂਤ ਹਕਾਰੇ॥੨੩॥ ਪਿਤਾ 
ਹਮਾਰੇ ਕੀ ਜਿਮ ਰੀਤਿਹੈ ਸੋ ਸਹੀ, ਨ ਹੈ ਬਿੱਪੀਤਿ। ਅੰਤ ਪਰੀਤ ਨਿਬਾਹਜੋ 
ਨੋਮਤੈਸੇ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈ' ਸਹਿ ਪ੍ਰੋ੨੪॥ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਚਹਿ ਸ਼ਾਹੂ 
ਡਿਸ ਹਿਤ ਗਯੋ ਕਾਂਡ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੂ । ਜਿਮ ਜਿਮ ਨੌਰੇਗ ਚਾਂਹਤਿ ਦੇਖਾਂ । 
ਕਰਾਮਾਤ ਤਿਮ ਕੀਨਿ ਵਿਸ਼ੋਖਾ ॥ ੨੫॥ ਐਬਿ ਲਗਿ ਨਿਕਟਿ ਸ਼ਾਂਹੁ ਕੇ 
ਰਹੈ। ਕਹਿ ਅਵਲੋਕਹਿ ਜਿਮ ਉਰ ਚਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਾਜ ਤੇ ਗਮਨਿ ਹਮਾਰੋ। 
ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ਨਿਜ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੋ?॥੨੬॥ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੇ। 
ਨ੍ਿਪ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬੋਲਯੋ ਭਿਸ ਬੇਰੇ । ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਨਿਹੋਰਨਿ”। 
(ਸੁਨਹੁ ਪਰਕੂ ! ਤੁਮ ਕੋ ਕੁਛ ਲੋਰ ਨ ॥ ੨੭॥ ਸਭਿ ਜਗ ਮੰਗਤ ਕੇ ਤੂਮ 
ਦਾਡਾ । ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਘਰ ਬਖਜਾਂਤਾਂ । ਡੀਨ ਲੋਕ ਤੁਮਰੇ ਬਸਿ ਅਹੈਂ'। 
ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇ ਬਸਿ ਰਾਂਵਰ ਰਹੈ ॥੨੮॥ ਯਾਂਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ। ਸਹਿਤ 
ਪ੍ਰੋਮ ਕਿਯ ਬਿਨੈ ਬਡਾਈ ।-ਮੋ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਕੌ ਆਵਹ। ਕਰਹੁ 
ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਦਰਸ ਦਿਖਾਂਵਹੁ ॥ ੨੯॥ ਮੈ ਕਹੁ ਦਾਸ ਆਪਨੇ ਜਾਨਹੁ । 
ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਰਿਦੈ ਨ ਆਨਹੁ। ਜਥਿ ਢਿੱਲੀ ਪੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹੁ ਜਾਇ 

ਸਗਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇ ॥੩੦॥ ਕਰਹੁ ਆਪ ਵਰਮਾਵਨਿ ਜੈਸੇ । 
ਹਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਰਤਹਿੰ ਤੈ ਸੇ।ਮਿਲੋ ਸ਼ਾਹ ਸੋ' ਜੇ ਰੁਢਿ ਹੋਂਇ। ਜੋ ਨ ਰੁਚਹਿ 
ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਨ ਕੋਇ ॥ ੩੧॥ ਮੈਂ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਡੱਗਕਾ ਕਰੀ । ਸੀ 

_ "ਇਉਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਹੇ । "ਬੇਨਤ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਖੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੯੯) ਰਾਸਿ ੧੦। ਲੰਸੂ ੩੬. 

ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ ਲਯਾਇ ਹੋਂ ਪੁਰੀ । ਸੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਬਸੀ ਪਛਾਨਹੁ'। ਮਮ ਡੇਰੇ 
ਮਹਿ ਆਵਠਿ ਠਾਨਹੁ॥ ੩੨॥ ਮਿਲਿਬੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਹੁ ਮਹਾਨ । ਹਨ 

ਨਹਿ ਕਰਹਿ, ਸ਼ਾਹ ਲਿਯ ਜਾਨਿ” । ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਲਾ੫ ਘਨੌਰੇ । ਕਹਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਜਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਤਬਹਿ ਸ਼ਾਂਹ ਬੋਲਤਿ ਮੈਂ ਲਹ੧ੇ । 

ਕੌਮਲ ਹਠ ਬਿਹੀਨ ਹੀ ਰਹਜੋ। ਤਉ ਕਾਂਤ ਤੁਮਰੇ ਬਹੁ ਕਹ੧। ਤਬਹਿ 
ਹਕਾਰਨਿ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹੋ ॥ ੩੪॥ ਹਮ ਨਿਤ ਜਾਂਤਿ ਸ਼ਾਂਹੁ ਕੇ ਪਾਂਸ। 

_ ਕਰਹਿ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਸ। ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਬਿਖੈ ਸ਼ਰੀਰ । ਗੁਨ 

_ ਮਹਿ ਮਹਿਦ ਆਢਿ ਜੇ ਧੀਰ ॥ ੩੫॥ ਜੇ ਹਠ ਹੋਰਹਿ ਨੌਰੌਗ ਕੋਰਾ । 
ਨਿਕਫਿ ਮਿਲਜੋ ਚਹਿ, ਵੇਰ ਸੁਵੇਰ”। ਮੈਂ ਹੋ ਬੀਚ ਨਿਵਾਰਨਿ ਕਰੇਂ"। 
ਤੁਮਰੇ ਹਿਭ ਮਹਿ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰੋਂ॥੩੬॥ਹਿੰਦੁ ਜਨਮ ਧਰਮੱਗ ਸਦਾ ਹੈਂ 
। ਬਿੱਧ੍ਰੈ ਕਰੋ ਨ ਆਪ ਕਦਾਂ ਹੋਂ । ਜੇ ਕਰਿ ਪਿਖੰਡ ਸ਼ਾਂਹੁ ਹਠ ਕਰਤਾਂ । 

ਰਹਤਿ ਨਿਰਾਲੋਂ, ਬੀਚ ਨ ਪਰਤ£ ॥੩੭॥ ਰਿਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈ ਜਾਨਯੋਂ ਜਬੈ । 

_ ਦੂਤ ਪਠਕੋ ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤਬੈ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਕ੍ਰਾਤਾ ਬਹੁ ਕਹਜੋ । ਯਾਂਤੇ 
ਤੁਮਹੁ ਅਨਾਵਨ ਚਹਜੋ ॥ ੩੮ ॥ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹੁ ਇਕ ਬਾਰੀ । 

ਹੁਇ ਹੈ' ਸਭਿ ਤੁਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਮਿਲਨਿ ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਜੇ ਨਹਿ ਚਾਹੋ । 

ਰਹਹੁ ਸਦਨ ਮਮ, ਜਾਹੁ ਨ ਪਾਹੋ ॥ ੩੯ ॥ ਮਿਲਨਿ ਅਮਿਲਨਿ ਜਥਾ 
ਤੁਮ ਉਰ ਮੈਂ।ਕਰਹਿ ਤਬ,ਆਵਹੁ ਇਸ ਪੁੰਰ ਮੈਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹਿ ਹੈ 
ਪਤਿ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ ਕਾਮਨਾਂ ਪੁਰਹੁ ਬਡੇਰੀ=॥ ੪੦ ॥ ਇਮ ਜੈ ਸਿੰਘ 
ਮਹੀਸ਼ ਮਹਾਨਾ । ਬਿਨੈ ਕੀਨਿ ਮਨ ਪ੍ਰੋਮ ਬੰਧਾਨਾ। ਅਬਿ ਰਾਵਰ ਕੇ 

- ਜਿਮ ਢਿਤਡ ਆਵੇ । ਕਰਹੁ ਕਾਰ ਤਿਮ ਸਭਿ ਹਚਖਾਵੈਂ? ॥ ੪੧ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫੁਲ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਭਜ ਹਿੰ੩ੇ ਦਸਮਿ ਰਾਸ “ਦੂਤ ਬਾਕ ਕਹਨਿ' ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਠਾਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੫ ॥ 

੩੬. [ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ] । 

ਦੇਹਰਾ॥ਇਿਮ ਨ੍ਰਿਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੂਤ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਸਭ ਕਾਨ।ਭਗਤ ਵਛਲ 
ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨਿ ਠਾਂਨਿ ॥੧॥ ਚੌਖਈ॥ ਬਿਨੌ ਸ ਪ੍ਰੇਮ 
ਡੋਰ ਕੇ ਸਾਥ । ਬੈਧਮਾਨ ਹੋਵਤਿ ਜਗ ਨਾਬ।ਐੱ'ਚਜੋ ਵਿਰਤ ਭਗਤ ਕੇ 
੧ਸੇ ( ਸੇਰ) ਪੂਤੌਗੜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ) ਆਪ ਦੇ ਵੱਸ ਜਾਣੋ । ੧( ਜੇ ) ਬਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ( ਆਪ ਦੀ 
ਪੂਰੱਗਲ) ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ॥ <ਹਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੀ ਰਿਹਾਂ ਸੀ। “ਵੇਰ 

(ਉਸਨੂੰ। ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ । “(ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ)ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਮੈਂ ਟਲ ਢਿਆਂਰਾ। €(%) ਨਿਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਵਿਚ ਨਾਂ ਪੇਂਦਾ । ?(ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ) ਮਿਲਨ) ਨਾ ਮਿਲਨ ਜਿਵੇ' ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੦੦) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੰਸੂ ੩੬, 
ਸੈਗ । ਤਯਾਂਗ ਨ ਸਕਹਿੰ ਸਦਾ ਇਕ ਰੋਗ ॥ ੨ ॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਜਗ 
ਗੁਰ ਰਹਿ ਮੌਨ । ਕੇਸਯੋਂ ਦਿਯੋ ਨ ਉੱਡਰ ਕੌਨ" । ਪੁਨਹਿ ਭਵਿੱਖੜਤ 
ਸਕਲ ਬਿਚਾਰੀ । ਹੁਇ ਹੈ ਜਬਾ ਈਸ਼ ਗਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੩॥ ਸੋ ਬਿਚਾਰ 
ਕਰਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਨੀਕੇ।ਚਲਿਬੋ ਚਹਮੋ ਸੁ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ । ਿਸ ਦਿਨ 
ਪੁਨ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮਸੈਦ । ਕਰੇ ਹਕਾਰਨਿ ਸੁਮੜਿ ਬਿਲੰਦ ॥੪॥ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਸੋਂ ਸ਼੍ਰ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਯੋ । “ਗਮਨਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਬੈ ਚਿਤ ਲਹਜੋ” । ਪਰਣ 
ਅਤੌਲ ਹਮਾਰੇ ਏਹੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਰਕ ਦੇਹਿ ਨਹਿੰ ਲੋਹੀ ॥੫॥ ਨ੍ਿਪ ਜੈ 
ਸਿੰਘ ਕੀ ਪ੍ਰੀਡਿ ਘਨੇਰੀ । ਬਿਲਤੀ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿ ਬਡੇਰੀ।ਤਿਸਕੋ ਭਾਉ 
ਨ ਵੈਰਯੋ ਜਾਏ । ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਇ ॥ ੬॥ ਤਿਸ ਕੋ ਦਤ 
ਨ ਛੂਛੋ ਫੇਗੰਹੇ । ਉਚਿਤ, ਜਾਇ" ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਹੇਰਹਿ । ਕੈਸਿਹੁੰ ਬਨਹਿੰ 
ਤਹਾਂ ਸਭਿ ਸਹੀਐ । ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਬਹੀਐ?॥੭॥ ਵਿਮ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਮਸੈਦ ਸਮੁਦਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਮਾੜਾਦਿ ਭਏ ਹਰਖਾਏ । “ਮਨ ਬਾਂਛੜਿ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਭਇਿਉ । ਰਹਮੋ ਸੁਤ, ਇਸਥਿਰਤਾ ਲਇਉ! ॥ ੮॥ ਜੇ 
ਨਹਿ ਜਾਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਬਡ ਬਾਂਦੀ । ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕ੍ਯਾਂ ਕਰਤਿ, ਪ੍ਰਮਾਦੀ । 
ਕੀਰਡਪੁਰਿ ਬਸਿਬੇ ਮਹਿ ਤਬੈ।ਸੇਸੈ ਹੁੜੋ,ਕਹਤਿ ਬਿਧ ਸ8॥੯॥ਅਆਥ ਰਸ 
ਰਹਯੋ,ਪੁਰੀ ਗਮਨੈ ਹੈ।ਤਹਿ ਭੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਿ੫ ਸੁਚਿੜੋ'ਹੈ॥ਏਤਜਾਦਿਕ 
ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿ । ਚਿਤ ਬਿਰ ਭਏ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਲਹਿ ਲਹਿ 
॥੧੦॥ ਠਹਿਰੀ ਠੀਕ ਗਮਨ ਕੀ ਏਵ । ਸਰਬ ਸਰਾਹਹਿੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ । 
ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਸੁ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਤਯਾਰੀ ਕਰਨਿ ਹੇਤੁ ਹਿਤ ਲਾਯੋ 
॥ ੧੧॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੀਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਪਹਿਰੇ 
ਨਾਨਾਂ । ਸਭ। ਬੈਠਿ ਬੂਲਵਾਯਹੁ ਦੂਤ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰ _ਹਰਿਰਾ।ਏ ਸਪੂਤ 
। ੧੨॥ 6ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਮ ਨਿਿ੫ ਕੇ ਤੋ' ਨਾਨਾ । ਯਾਂਤੇ ਗਮਨ ਕਰਨਿ ਹਮ 

“ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਈ ਉੱਤਰ ਨ! ਦਿਤਾ । "ਕੋਸਾ ਚਿਤ ਵਿਚ( ਤੁਸਾਂ ) ਜਸਣਆਂ ਹੈ । ₹ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 
ਜਾਕੇ । ”( ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ) ਸੂਤ ਰਹਿਆ ( ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ) ਫਿਕਾਉ ਪੁਪਤ ਰਹੇਗ। । 
“ਰਾਜ! ਬ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ( ਅ ) ਐਉ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈਦਾ ਹੈ;=ਰਾਜੇ ਨੂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।( ੬ ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਓਹ ਗਜੀ ਕਰੇਗਾ । ( ਸੇ ) 

` (ਕੋਈ ਮੂਸ਼ਕਲ ਪਈ ਤਾਂ) ਰਾਜਾ ਸੁੱਚਿਬੇ ਹੈਘਸੂਲਬਾਵੇਗਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਘਚ ਪੁਭਾਪ ਸਜ । (8੮੦੧) ਰਾਸਿ 4੦ ਸੰਨੂ ੩੬. 
ਮਾਨਾਂ । ਪੁਰ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਿ ਹੈ ਜਬੇ'। ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਨ ਕੁਛ ਕਹਿ 
ਤਬੈ” ॥ ੧੩ ॥ ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਤੁਰਕ ਸਾਬ ਤਹਿ ਕਬਿਹੂੰ । ਹਮ ਇਹ ਬਾਤ 
ਕਹਤਿ ਲੋ ਅਬਿਹੂੰ। ਇਮ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿ ਪਠਿ ਪਰਵਾਨ” । ਸੁਮਤਿਵੈਤਿ 
ਭੂਪਤਿ ਪਰਧਾਨਾਂ ॥ ੧੪ ॥ ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਸੁਨ ਹੁੰ ਗੁਰੁ 
ਜੀ | ਮਹਦ ਉਦਾਰਾ । ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਏਕ ਹਕਾਰਨਿ ਕਾਰ” । ਚਾਹਤਿ ਤੁਮਰੋ 

_ਕਰਯੋ ਦਿਦਾਰ ॥ ੧੫॥ ਪੁਨ ਰਾਵਰ ਕੇ ਰਹਿ ਅਨੁ ਸਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਕੈਸਿਹੁਂ 
ਹੋਵਹਿ ਭਕਰਾਰੀ”। ਇਹ ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤੋ ਤਿਸ ਕੋਰ । ਮਨ ਕਰਿ ਲਖਹੁ 
ਆਪਨੇ ਚੋਰਾਂ ॥ ੧੬॥ ਲਿਖਿ ਪਠਿਹੋ' ਅਬਿ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਦਿਢ 
ਮਤ ਹੁਇ ਹੈ ਜਥਾ ਉਚਾਰੇ । ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੂਪਤਿ ਕਹੁ ਜਾਨਹਹਿਤ ਕਰਤਾ 

_ ਨਿੱਭ ਬੁਧਿ ਮਤ“ ਮਾਨਹੁ”॥ ੧੭ ॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਖਿਕੈ। 
ਪਠਜ ਬ੍ਰਿਤਾਂਡ ਸਕਲ ਹੀ ਲਿਖਿਕੈ । “ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰੋਮ ਜਾਨਿ ਭੇ ਤਯਾਰ। 
ਮਿਲਹੁ ਇਨਹਿ ਜਥਿ, ਰਹੁ ਅਨੁਸਾਰਿ॥ ੧੮॥ ਜਨੋਂ ਮਨ ਹੋਇ, ਸੁ ਮੁਖ 
ਤੇ ਕਹੀਐ । ਜੋ ਮੁਖ ਕਹਹਿੰ ਸੁ ਮਨ ਥਿਰ ਰਹੀਅਹਿ।ਸਭਿ ਘਫ ਘਟ ਕੋ 
ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ । ਹੇਰਹਿੰ ਕਪਟ ਤ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰੇ' ॥ ੧੯॥ ਅਪਨੇ ਭਲੋ 
ਜਾਨੀਅਹਿ ਜੈਸੈ। ਇਨ ਕੇ ਸਾਬ ਬਰਤੀਅਹਿ ਤੋਸੇ । ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਜੋ 
ਤੁਮ ਪ੍ਰਨ ਠਾਨਾਂ । ਲਯਾਂਵਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸਥਾਨਾ ॥ ੨੦ ॥ ਤੋਹਿ 
ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਇਊ । ਕੋ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਸੋਗ ਲਇਿਊਂ । 
ਇੱਭਕਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਭੇਜਯ ਨ੍ਰਿਪ ਪਗਿਪਠਿ ਕਰਿ ਹਰਖ ਭਯੋ ਅਤਿ ਉਰ 
ਮਹਿ ॥ ੨੧॥ ਜਥਿ ਕੋ ਪਠਯੋ ਹਕਾਰਨਿ ਗੁਰ ਕੋ।ਮਿਟਜੋ ਨ ਵਿਕਰ ਭੂਪ 
ਕ ਉਰ ਕੌ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਨਜੋ ਆਵਹਿ ਇਹਾਂ । ਜਨੁ ਜਲ ਮਿਲਯੋ ਚਹਿ|ਤ 
ਡਰੁ ਮਹਾਂ॥੨੨॥ ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਬਨਵਾਇ।ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨ 
ਬੈਡਵਾ।ਏ। ਬਧੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਰਨਿ ਕੇਰੀ।ਮਿਲੇ ਨੀਰ ਜਨੁ ਲਤਾ” ਬਡੋਰੀ 
॥੨੩॥ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿਕਥਿਘਰਿਆਵਹਿ/ਬਾਰਬਾਰਲਿਖਪੱਤ ਪਠਾਵਹਿ। 
ਬਿਨੈ ਲਿਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਅਧਿਕ ਬਧਾਂਵਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੨੪॥ 
ਨਿੰ੫ ਕੋ ਦੂਡ ਨਿਕਦਿ ਨਿਤ ਜਾਇ। ਚਲਿਨ ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ । 
“ਘੁਵੈਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਜੰਦੇ` (ਰਾਜਾ) ਮਿਲੇ (ਸਾਨੂੰ) ..। "ਨਾਂ ਕਏ (ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਬਾਬਤ) । 
ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੱਦਣੇ ਦਾ ਕੈਮ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । “ਬੁਧੀਵਾਨ । #ਅਤੀ ਚ।[ੰਦੇ 
ਝ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਨੋ ਜਲ ਮਿਲਿਆ । ?ਫੈਲ। _ 



( ੩੬8੨) ਗਸਿ ੧6 । 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿਕੇ ਕਰਿ ਬੈਨ।“ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਤਿਗੁਰ << 
ਰ ਸਭਿ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੰ।ਰੁਚਿਰ ਪਾਲਕੀਨਗ ਗਨ ਜਰੀ।ਸੀਛਤਿ”ਂ 
ਹੈਂ ਕਹਾਰ ਜਿਸ ਲਾਗੇ। ਚਲਹਿ ਉਠਾਇ ਜਾਹਿੰ ਜਨੁ ਭਾਗੇ ॥ ੨੬ ॥ 

ਸਹੋਦਨ ਸ਼ਕਲ ਸੁਹਾਵਨਿ । ਮਖ਼ਮਲ ਕੋ ਉਛਾਰ ਕਿਯ ਪਾਵਨਿ । 
ਜ਼ਰੀਦੋਜ਼ ਚਮਕਾਹਿੰ ਸਿਤਾਂਗਜਨੁ ਅਸਮਾਨ ਬਿਖੈ ਦੁਤਿ ਤਾਰੇ॥੨੭॥ਚਾਰ 
ਚੱਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੈਭੀਰ । ਜਨੁ ਘਨੁ ਘਖਤਿ" ਸਹਤ ਸਮੀਰ” । ਬਲੀ 
ਤੁਹੇਗ ਸੈਗ ਜਿਸ ਲਾਗੇ । ਸਹਿਤ ਬਿਭੂਖਨ ਜਿਨ ਦੁਤਿ ਜਾਂਗੇ॥ ੨੮॥ 
ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਮੈਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ । ਹੋਂਹ ਆਗਮਨਿ ਭੀਰ ਵਿਸੇਸ਼ । ਯਾਂਤੇ 
ਤਾਰ ਭਏ ਰਹਿ ਜਾਇਂ। ਇਮ ਬਾਸੁਰ ਕੁਛ ਦਏ ਬਿਭਾਇ॥ ੨੯॥ 

_ 'ਨਹਿੰ ਅਵਕਾਸ ਚਲਨ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਦੌਰ ਢੌਰ ਇਕ ਦੁਇ ਨਰ ਆਵੈ । 
ਆਇ ਆਵਿ ਸੋ ਕਹੈ' ਅਗਾਉ । ਗੁਰ ਜੀ | ਸੈਗਤਿ ਹੈ ਸਮੁਦਾਉ ॥੩੦॥ 
ਹਮ ਦਸ ਕੋਸ ਛੋਰਿ ਕਰਿ ਆਂਏ।ਕੋ ਕਹਿ ਬੀਸ ਕੌਸ ਪਰ ਛਾਏ4ਕੋ ਤਿਨ 
ਤੇ ਪੀਛੇ ਬਹੁ ਆਵਤਿ । ਸਿੱਖਯ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਕੇਟਨਿ ਲਯਾਵਤੜਿ॥੩੧॥ 
ਕੋ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਇ।ਕੋ ਪਸ਼ਚਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਇ।ਉੱਤਰ 
ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਘਨੌਰੇ । ਚਲੇ ਆਇ, ਕੌ ਗਿਨਹਿ ਬਡੇਰੇ” ॥ ੩੨॥ 
ਨਿਪ ਕੋ ਦੂਤ ਕਹਤਿ ਹਿਤ ਤਜਾਰੀ ।ਪਠਹਿ ਦੂਤ, ਉਤ ਸੈਂਗੜਿ ਭਾਰੀ£ 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਭੀਰ ਸੁ ਹੋਹਿ ਨਵੀਨ।ਦਰਸਹਿੰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੩੩॥ 
ਇਮ ਕੈਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ' । ਦੂਤ ਕਹੇ ਪੁਨ ਤਯਾਰ ਭਏ ਹੈਂ। ਸ਼੍ਰ 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਿਦੇ ਧਿਆਏ । ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਤੇ ਪੁਨ ਨਿਕਸਾਏ ॥ ੩੪॥ 
ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਚਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਚਹਿਯ ਜਿ ਵਸਤੂ ਬਿੰਦ ਉਠਾਏ । ਤੌਝੂ 
ਗਨ ਕਨਾਤ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ । ਲਾਦੇ ਉਸ਼ਟਰ” ਭਾਰ ਸੁ ਪਯਾਨੋ॥੩੫॥ਕੁਛਕ 
ਸੇਨ ਗਮਨੀ ਗੁਰ ਸੈਗ । ਸ਼ਸਤ ਬਸਤ ਮਹਿ ਸ਼ੁਭਤਿ ਸੁਰੌਗ । ਭਯੋ ਕੂਚ 
ਧੌੱਸਾ ਧੁੰਕਾਰਯੋ । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਮ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ॥ ੩੬ ॥ ਵਰਰਾ ਛੁਟਨੋ 

_ਢਾਰੁ ਨੀਸਾਨ ।ਚਲਯੋ ਅਗਾਉ ਸ਼ੁਭਤਿ ਮਹਾਨ/ਛੂਛਾ ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ 
ਚਾਲੇ । ਲੀਨਸਿ ਮਗ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੩੭॥ ਨਹੀ' ਆਵਨੋ ਪੁਨ 
ਇਸ ਥਾਨੇ । ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਉਰ ਮਹਿ ਜਾਨੇ । ਅਪਰ ਕੌਨ ਗਤਿ 
“ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ । ”ਢੇਹਾਂ ਘਹੀਆਂ । $ਗੋਜਦਾ ਹੈ ਬੱਦਲ ਮਾਲੋਂ । ਵਾਧੂ ਨਾਲ । “ਫਿਕੇ ਹੋਏ 
ਹੁਨ । $ਉਧਰ ਡਰੀ ਸੈਰ ਦੂਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ । “ਊਠ । ਸਂਪਟ-ਡੀ ਸਤ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੯੦੩) __ ਰਸਿ੧੦। ਅੰ; 8੭. 

ਜਾਨਹਿ ਗੁਰ ਕੀ।ਜਿਸ ਲਖਿ ਚਲੋ ਤੁਰਕ ਦਿਸ਼ਿ ਪੁਜ਼ਿ ਕੀ"॥੩੮॥ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ 
ਦੂਤ ਮੈਗ ਤਬਿ ਚਾਲਾਂ । ਕੀਨਿ ਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਰ ਮੈ ਰੇਰਖ 
ਭਰਜੋ ਗੁਰ ਧਜਾਵਤਿ । ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਮੁਖ ਕਰਿ ਮਗ ਜਾਵਤਿ ॥ ੩੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਕਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਸਰੇ ਦਸਮ ਰਾਂਸੇ “ਸਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਮਨ' ਪ੍ਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਨੁ ॥ ੩੬ ॥ 

੩7, | ਮੈਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਤੇ ਸਤਿਗਰੁ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਿਵਰ ਕੋ ਕੀਠਿ। ਨਿਸਾ ਬਲੇ 
ਬਿਸਾਂਮ ਕੈ ਪੁਨ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੋ ਚੀਨ॥੧।।ਜੌਪਈ॥ਚਲਿਬੇ ਕਹ ਤਯਾਚ ਜਥਿ 
ਭਏ। ਲਮੇ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੋ ਸਿਖ ਅਏ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । 
“ਗੁਰ ਜੀ!ਸੈਗਤਿ ਆਵਤਿ ਭਾਰੀ॥੨॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸਿਖ ਜੇ ਘਰ ਜਾਤੇ 
। ਤਿਨਹੁਂ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੀਨੀ ਬਾਤੇ' ।-ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ' ਤਿਆਰ ਉਤ ਜਾਨੇ-। 
ਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਮਾਰਗ ਅਧਿਕ ੫ਯਨੇ ॥ ੩॥ । ਸ਼ਮਤਿ ਭਦੇ ਜਹਿ ਗਮਨਜੋ' 
ਜਾਈ । ਦਰਸ ਲਾਲ਼ਸ' ਰਿਦੈ ਬਧਾਈ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਬਿੱਧ ਗਨ ਬਾਲ। 
ਆਂਵਤਿ ਚਾਲੇ ਸ਼ਮਤਿ ਬਿਸਾਲ॥੪॥ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਹਮ ਕੋ ਪਠਤੋ ਅਗਾਰੀ। 
ਦਰਸ ਦੇਹ ਗੁਰ ਬਿਰਤਾ ਧਾਰੀ। ਨਿਜ ਸਗਡਿ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ। 
ਮਗ ਬਿਸਾਲ ਆਏ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ॥ ੫॥ ਚਲਤਯੋ' ਮਿਲਜੋ ਜਾਇ ਨਹਿੰ 
ਕਯੋਂਹੂੰ। ਉਤਲਾਵਤਿ ਚਾਂਲਤਿ ਮਗ ਜਨੰੁ।ਸੈਗਤਿ ਬਕਤਿ ਜਾਨਿ ਥਿਰ 
ਰਹੀਅਹਿ । ਬਿਰਦ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਲਹੀਅਹਿ! ॥੬॥ ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਦਾਨੀ । ਸੁਨਿ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਬਿਨੈ ਮਹਾਨੀ ।-” ਭਏ ਥਕਤਿ 
ਬਿਰਤਾ ਕਹੁ ਧਾਰੇ । ਦੇੜਿ ਕਾਮਨਾ ਸੈਗੜਿ ਪਜਾਰੇ” |-॥ ੭॥ ਭਿਹਣਂ 
ਰਾਖਯੋ ਸਿਵਰ ਮੁਕਾਮਬਾਠ ਆਰਬਲ ਗਨ ਗਨ ਧਾਮ । ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ 
ਮੈਗਤਾਂ ਆਈ। ਤਿਖਤਿ ਧੇਨ ਜਨੁ ਜਲ ਹਿਤ ਧਾਈ॥੮॥ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗ 
ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ।ਦਰਸਹਿ ਸੈਗਤਬੈ ਦਨਠਾਨਿ।ਅਨਿਕਉਪਾਇਨ ਕੋਅਰ- 
ਪਾਵੈ।੮ਇ ਠਾਂਢੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇਂ॥੯॥“ਅਮਕੀ ਮੋਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ” । 
ਕੋ ਕਹਿ“ਕਰੇ ਬਿਘਨ ਗਨ ਦ੍ਰੀਗਕੋ ਕਹਿ£ਸਡਿਗੁਰ ਮੁਝ ਸੁਤ ਦੀਜੇਮ 
ਕੌ ਕਹਿ “ਮਮ ਧਨ ਧਾਮ ਭਰੀਜੇ! ॥ ੧੦॥ ਕੋ ਕਹਿ “ਤਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ 

“ਤਰਕ ਦੀ ਪਰ (ਦਿੱਲੀ) ਵਲ  “(ਮੈਗਤ ਦੀ ਬਿਨੋ ₹ ਸਤਿਗੂਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝੀ ਸੀ ਇਹ 
ਸੀ:-) ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਗਤ ਦੇ ਪਿਆੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ !) (ਕੈਗਤ) ਬੱਕ 
ਹੋਈ ਹੈ (ਆਪ) ਠਹਿਰ ਜਾਓ । “(ਮੇਰੇ) ਸਾਹੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ 
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ਰ ਆਦਿ/ਜਾਚਝਿ ਗੁਰ ਡੈ-ਉਰ ਅਲਕਿਮਪਾਰਧਤਦ ਕਾਮਨਾ 

ਕੋਈ। ਪਦਪੰਕਜ ਪੋਮੀ ਉਰ ਨੋਈ ॥ ੧੨॥ ਤਰ ਹਰਿਜਿਤਨ ਵਿਪਾ ਨਡਿ 
ਦੇਖਿ । ਦਾਸਨਿ ਬੱਡਤਿ ਏਹਿ ਅਸ਼ੈਖ । ਸਾਕਾ ਨੌਗ ਦੀਨੋ ਸਿਹੁਪਾਇ। 

_ਪਾਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ" ਧਰਦਿ ਉਰ ਭਾਇ॥੧੩॥ਸੈਗੜਿ ਇਦਾ ਕੀਨਿ ਸਮੁਦਾਉ। 
ਸਾਦਰ ਸਭਿ ਕੋ ਰਖਿ ਕਰਿ ਭਾਊ । ਆਪ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮੁਖ ਕੀਨ!। 
ਪਹੱਚਨਿ ਹਿਬ ਪੁਰਿੰ ਮਾਂਰਗ ਲੀਨ ॥ ੧੪ ॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਗਮਨੇ ਗਦੇ 
ਅਗਾਰੀ । ਕੀਨਹੁੰ ਸਿਵਰ ਨਿਸਾਂ ਸੁਖ ਭਾਰੀ । ਖਾਨ ਪਾਠ ਕਰਿ ਸਪਤੇ 
ਸਭਿ ਹੂੰ । ਭਈ ਪ੍ਰਕਾੜਿ ਭਯਾਰ ਕੇ ਤਬਿ੍ਟੁੰ ॥ ੧੫ ॥ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਹਿੰ 
ਸਮੁਦਾਈ। ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਇਹਿੰ ਜਿਝ ਜਾਈ।ਤਿਸ ਵਿਨ ਪੁਨਹਿੰ ਸਿੱਖ 
ਕਛ ਆਏ । ਬੈਦੜਿ ਪਾਇਨਿ ਬਾਂਕ ਸੁਨਾਏ॥ ੧੬॥ “ਕਾਬਲ ਅਰੁ 
ਪਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ । ਇੱਭਯਾਦਿਕ ਦੇਸ਼ਨਿ ਨਰ ਭੀਰ । ਸੈਗਤਿ ਆਵਤੜਿ 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਰਿ ਦਾਹਿ ਉਦਾਰ ॥੧੭॥ ਲਾਘਵ 
ਕਰੜਿ ਪੰਥ ਮਹਿ ਆਵਬਿ । ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਹਿ ਉਤ ਜਾਵਤਿ । ਯਾਂਡੇ 
ਮਾਰਗ ਚਲਹਿ ਬਿਸਾਲ। ਇਕ ਵਿਨ ਟਿਕੋਂ, ਮਿਲਹਿ ਤੁਮ ਨਾਲਾ? 
॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ੧ਨਿ ਕੀਨਿ ਮੁਕਾਮੁ । ਲਖਿ ਸੈਂਗਤਿ ਕੌ ਪੋਮ 
ਭਿਰਾਮੂ । ਕਰਡਿ ਪ੍ਰਭੀਡਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈਨ । ਕਰਨਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੋ 
ਨੌਨ ॥ ੧੯॥ ਦਿਵਸ ਆਗਲੋ ਸੈਗਤਿ ਆਈ । ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ 
ਅਧਿਕਾਈ । ਬਜਹਿ ਮਿਰਿਦੋਗ ਸਭਾਰ ਦੁਤਾਰੇ । ਪਾਇ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਉਚ 
ਓਚਾਰੇ॥ ੨੦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਂਠੇ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਝਲਤਿ ਬੈਡਾ ਬਮਕ 
ਮਹਾਨ । ਚਵਰ ਢੁਰਾਵਤਿ ਬਾਰ ਚੈਦੋਵਾ । ਬਾਜਤਿ ਨੌਬਤ ਨਾਦੜਿ 
ਹੋਵਾ ॥ ੨੧॥ ਅਰਪਨਿ ਲਗੇ ਉਪਾਇਨ ਇੰਦ । ਦਰਬ ਚਢਾਯਹੁ ਬਯੋ 
ਬਿਲੈਦ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈਤੇ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਮਨ” ਸਗਲ ਕਹੈੜੇ 
॥ ੨੨॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕਈ । ਸੈਗਤ ਕਉ ਬਿਦਾਇਗੀ 
ਦਈ । ਅਪਰ ਕਹੋਂ' ਕਹਿ ਲਗਿ ਬਿਵਹਾਰ । ਸਤਿਗੁਰ ਅਰੁ ਕਿੱਖੜਨਿ 
ਕੀ ਕਾਰ ॥ ੨੩॥ ਪੂਨ ਸ਼ੜਿਗਰ ਮਾਰਗ ਚਲਿ ਪਰੇ । ਇਕ ਪਰੇ। ਇਕ ਦੁਇ 

ਰ ਨੂ ਪਾ ਕੇ । ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਡੀਕ । "ਗਾਮਨ9 ਮਨੋਰਥ। 



2! ਗੱਢ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਗ । (8੯੪੦੫) ਫਸਿ ੧੦ । ਅੰਸੂ ੧੭ 
ਦਿਵਸ ਅਗਾਰੀ ਤੁਰੇ,ਚਲਤਿ ਚਲਤਿ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਂਏਜੀੰਹੇ ਪੰਜੋਖਰ 
ਗਰਾਮ ਸੁਹਾਏ ॥ ੨੪ ॥ ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਆਇ ਕਰਿ ਜਬੈ । ਸਿੱਖ ਬਿਦੇਸ਼ੀ 
'ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਬੈ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਅਰਦਾਸ ਉਗਾਰੀ । ਗੁਰ ਜੀ ! ਸੈਂਗਡਿ 
ਆਵਤੜਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੫॥ ਇਕ ਦਿਨ _ਇਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਕਰੀਜੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਸਿੱਖਕਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈਮਸੁਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ।-ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ 
ਸੈਗੜਿ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ਹਮ ਕੌ ਗਮਨੜਿ ਸੁਨਿ ਬਹੁ ਧਾਵਹਿਂ। 
ਮਾਰਗ ਬਿਥੈ ਸ਼ਰਮਡਿ ਅਕੁਲਾਵਹਿੰ । ਯਾਂਤੇ ਕੁਛ ਉਪਾਇ ਅਸ ਕੀਜੈ। 
ਸਭਿ ਸਿੱਖਕਨਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਬਿਰੀਜੋ-॥ ੨੭ ॥ਇਭਨੇ ਮਹਿ ਜੈ ਸੰਘ ਕੋ 
ਦੂਤ । ਆਯੋ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪ੩" । ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਬੈਸਯੋ ਪਾਸ । 
ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਬੋਲਜੋ ਅਰਦਾਸ ॥੨੮॥ “ਕੀਰ੩੫ਰਿ ੩ ਜਥਿ ਨਿਕਸ/ਏ । 

__ਕੈਡਿਕ ਦਿਵਸ ਮੁਕਾਮ ਬਿਤਾਏ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਕਬਿ ਜੈ ਕੈ।ਮਗ 
ਮਹਿ ਦਿਹੁ ਬਹੁ ਕਾਲ ਬਿਤੈ ਕੈ ॥ ੨੯॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਗਨ ਸੈਂਗਡਿ _ 
ਆਵੈ। ਸਭਿ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਧਾਵੈ । ਕਰਹ ਉਪਾਂਉ ਆਂਪ ਕੋ 
ਐਸੇ । ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਦਿਨ ਬਿਤਹਿੰ ਨ ਜੈਸੇ॥॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿਗਰ _ 
ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨਨੋ“ਇਮ ਹੀ ਕਰਹਿ ਜਥਾ ਤੁਮ ਚੀਨਯੋ?। ਉਡਰਨੋ ਹੁੜੋ _ 
ਜਹਾਂ ਸਭਿ ੩ਰ॥ ਡਹਿੰ ਸਿਕਤਾ” ਬਲ ਮੰਦਰ ਹੋਰ॥੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ _ 
ਚਲ ਤਿਸ ਬਲ ਬੈਸੇ । ਖੇਲਨਿ ਲਗੇ ਅਪਰ ਸਿਸ ਜੈਸ੯। ਸਹਿਤ 
ਬਿਤੂ ਖਨ ਕੌਮਲ ਹਾਘ । ਸ਼ੁਭ ਕੰਚਨ ਕੇ ਹੀਰਨਿ ਸਾਬ ॥੩੨॥ ਸਿਕਤਾ 
ਲਗੇ ਸਕੇਲਨਿ ਰਾਂਸ । ਪਸਰਯੋ ਪਰਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚਹੁ ਪਾਸਇੜ ਉਤ ਹਾਥ 
ਚਲਾਇ ਚਲਾਇ। ਕਰਨੋ ਢੇਰ ਓਚੋ ਤਿਸ ਘਾਇ ॥ ੩੩ ॥ ਚਹੁੰਦਿ।਼ ਤੇ 
ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਪ੍ਰਤਿ । ਇਕ ਸਮ ਕਰਯੋ ਦਾਸ ਗਨ ਹੇਰਤਿ । ਜਾਨਹਿੰ 

_ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਿਹੀ' । ਕੋ ਬੈਠੋ ਕੋ ਖਰੋ ਨਿਹਰਿਹੀ ॥ ੩੪ ॥ ਸਿਕਤਾ _ 
ਢੇਰ ਲਾਇ ਗੁਰ ਕਹੈ' । “ਜੋ ਸਿਖ ਹਮ ਕੋ ਹੈਰਯੋ ਚਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਬਾਨ 
ਲਗੋ ਚਲਿ ਆਇ। ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ॥ ੩੫॥ ਲਯਾਇ 
ਉਪਾਇਨ ਜੋ ਹਮ ਕਾਰਨ । ਅਰਪਹਿ ਇਹਾਂ ਹੋਹਿ ੫ ਟਾਰਠਿ । ਖਰੋ 
ਹਇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ । ਸੋ ਨਰ ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਪੁਚਾਵੈ ॥ ੩੬ ॥ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਧਰਹਿ ਇਹਾਂ ਲਗਿ ਆਇ । ਆਗੈ ਧਰਹਿ ਨਹੀਂ' ਪੁਨ ਪਾ੬”। ਜੋ ਹਮ 
`ਪਵਿਤ੍ਰੋ। "ਰੇਤ । “ਹੋਵਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ । “ਢਚਨ, ਪੈਰ । 



_ | ਗੁਰ ਪੂਰਾਪ ਸਰਜ। ( ੩੪੦੬) ਫਸੰਸ ੧੦ । ਸੀ ੩੮, 

ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬਿਸਾਲੇ। ਇਸ ਥਲ ਦਰਸੇ ਰਰਜੇ ਲਹਹਿ ਸੁਬਾਲੋਂ ॥ ੩੭ ।' 
ਹਮਰੀ ਆਗਯਾ ਕਉ ਇਮ ਜਾਨੋਂ । ਇਸ ਬਲ ਤੇ ਨਹਿੰ ਅੱਗ ਪਯਾਨੈਂ । 
ਜਿਮ ਹਮ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਢਾਇ। ਤਿਮ ਇਸ ਬਲ ਤੋਂ ਫਲ ਕੌ ਪਾਇ) 
। ੩੮ ॥ ਗਨ ਸਿੱਖਨਿ ੧੪੫ ਦੈਬੇ ਕਾਰਨ । ਸਭਿਨਿ ਸਨਾਵਤਿ ਕੀਨਿ 

ਉਚਾਰਨਿ । ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਹਿੰ ਖਰੋ ਕਰਾਇਕੁਛਕ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਥਾਨ 
ਫਿਕਾਇ॥ ੩੯॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜਥਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨੀ । ਪੈਨ ਪੈਨ 
ਕਹਿ ਸਭਿ ਨਰ ਬਾਨੀ । ਡਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿ ਮੁਕਾਮ ਤਹਿ ਰਹੇ । ਕਰਹਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੱਖਕਨਿ ਦੁਖ ਦਹੇ ॥ ੪੦ ॥ ਤਬਿ ਸੌਗਤਿ ਗਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ। 
ਦੇਖਤਿ ਸਿਵਰ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਇ ।ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਅੰਤਰਜਾਸ਼ੀ । ਕਰੇ 
ਨਿਹਾਲ ਦਰਸ ਦੇ ਸਾਮੀ ॥ ੪੧॥ ਭਾਉ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇਰ।। 
ਰਾਂਖੜੋ ਗੁਰ ਮੁਕਾਮ ਨਿਜ ਤੇਰਾ। ਪਾਛਲ ਪਹਿਰ ਲਗਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਬੈਠੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਂਦਰ ਬਾਨ ॥ ੪੨ ॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿਪੁਰਿ 
ਕਾਮਨ' ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੀਨਸਿ । ਜਾਂ ਜੋਗ ਪੂਰਬਲੀ ਰੀਤਿ । ਸਕਲਕਰੀ 
ਹਰਖਾਇ ਸੁ ਚੀਤ ॥ ੪੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਨ ਭੇਟ ਲੇ ਬਾਂਛਤਿ 
ਸਿੱਖਰਨਿ ਪਾਇ।ਭਈ ਬਿਦਾਸੈਂਗਤਿ ਤਹਾਂਚਿਤ ਮਹਿੰਮੋਦਬਵਢਾਇ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸੀ 66 ਪ੍ਰਭਾ੫ ਸੂਰਜ ਲ੍ਰਿਂਏ ਦਸਮ ਰਾਸੇ “ਸੇਗਤਿ ਮਿਛਨਿ' ਪ੍ਰਨੇਗ ਬਰਨੜੇ ਨਾਮ ਸਖਡ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਨੂ ॥ ੩੭ ।! 

੩੮, [ਥੀਵਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਕਲ ਬਿਤਾਈ ਜਾਮਨੀ ਭਈ ਪੁਨਹਿ ਪਰਭਾਤ। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ 
ਸ਼ ਸਭਿਗੁਰੁ ਚਾਹਤਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਯਾਤ" ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਜਿ ਪੰਜੋਖਰੇ ਗਾਮ 
ਮਸੈਦ ।“ਅਟਕਹਿ ਸੈਗਤਿ ਇਹਾਂ ਬਿਲੈਦ।ਗੁਰ ਕੌ ਬਾਕ ਸੁਲਾਵ/ਹ ਸ਼੍ਰੰਨ। 
ਆਰੀ ਗਮਠ ਕਤਦਿ ਨਹਿ ਕੌਨ ॥ ੨॥ ਇਸ ਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਗੰਫ 
ਜਾਇ। ਇਮ ਸਭਿਗੁਰ ਨ ਰਜਾਇ? । ਇਿਮ ਸਿੱਖਨਿ ਸੋ ਸੋਂ ਕਹਿ ਗੁਰ 
ਢਾਲੇ । ਸਮੈਦਨ ਪਰ ਆਰੂਢਿ ਸੁਖਾਲੋ ॥ ੩ ॥ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ਮੈਗ ਜਿਸ 
ਲਾਗੇ । ਗੰਡਿ ਚੇਚਲ ਜਨੁ ਚਲਿ ਹੈ ਭਾਗੇ । ਅਪਰ ਸੁਭ ਅਰ ਮਹਾਂ 
ਮਸੈਦ । ਸ਼ਸਤ੍ ਬਸਤੁ ਤੇ । ਸ਼ੁਭਤਿ ਉਤ ਗ ॥੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਛੇ ਲਰਿ। 
ਚਾਲੇ । ਦਿਨ ਮਹਿ ਗਮਨਹਿਂ ਪੰਥ ਬਥਿਸਾਲੇ। ਸਿਵਰ ਕਰਹਿ ਜਾਮਨਿ ਕੋ 
ਪਾਇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੫ ॥ ਸੁਈ ਦ' ਸਪੜਹਿੰ ਨਿਸ 

“ਫਾਹੇ ਦਾਲਣਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਫ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ | (੩੯੦੭) ਰਾਸਿ ੧੦ ! ਅੰਸੂ ੩੮. 

ਗੁਜ਼ਾਰਹਿ । ਭਈ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਨ ਪੰਥ ਸਮ੍ਰਾਰਹਿੰ' । ਗਮਨਹਿੰ ਮਾਰਗ ਇਸੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਏਕ ਨਗਰ ਤਬਿ ਆਇ ਅਗਾਰੇ ॥ ੬॥ ਕਰਜੋ ਸਿਵਰ ਤਹਿਂ 
ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਹੈ'। ਵਾਹਨ ਪਾਏ ਜ਼ੀਨ ਖਰੇ ਹੈ' । ਤਹਿ ਇਕ ਪੰਡਿਤ 
ਬਿਦਯਾਂ ਘਨੀਬੁੱਧੀ ਬਡ ਹੈਕਾਰ ਸੋ ਸਨੀ।੭॥ਇਕ ਤੋ ਬਿੱਦਜਾ ਕਹੁ ਮਦ 
ਭਾਰੀ । ਬਿੱਪ੍ ਜਾਤਿ ਮਦ ਰਿਦੇ ਮੜਾਰੀ । ਅਪਨੇ ਸਮ ਨਹਿ ਜਾਨਹਿ 
ਕਾਹੂ । ਜੋ ਸਬਿੱਦਕ ਬਾਦਹਿ ਸੈਗ ਤਾਹੂੰ ॥ ੮ ॥ ਬਿਜੈ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਮਾਨ 
ਘਟਾਵ/ਹ । ਬਿੱਦਯਾ ਬਲ ਤੇ ਮਦ ਉਪਜ'ਵਹਿ।ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸੋ ਤਹਿ 
ਜਾਇ । ਜਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਝੇਰੋ ਉਤਰਾਇ॥੯॥ ਇਕ ਸਿਖ ਸੇਂ ਤਬਿ ਬੂਝਨਿ 
ਲਾਗ । “ਉਤਰਯੋ ਆਨਿ ਕੌਨ ਇਸ ਜਾਗਾ $। ਕਿਸ ਬਲ ਤੇ ਆਯੋ 
ਕਿਤ ਜਾੜਿ ਊ। ਕੌਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹੁ ਸਭਿ ਬਾਤ $?॥ ੧੦॥ ਕਹੋ 
ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਹੈ' । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਜਗ ਕਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਬਿਤ ਹੈ' । ਹਰਿ ਅਵਤਰੇ ਸ਼ੁਕਤਿ ਸਮ ਚਿਤ ਹੈਂ?॥੧੧॥ਸੁਨਿ 
ਸਹਿ ਸਕੋ ਨ, ਖੁਨਸਯੋ ਮਾਨੀ । ਮਦ ਸੋ ਅੰਧ' ਬੁੱਧਿ ਹਿਰਾਨੀ”।ਕਹਿ 
ਦਿਜ 'ਭੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨੇ। ਧਰ ਅਵਤਰੇ ਸਰਬ ਜਗ ਜਾਨੇ ॥ ੧੨॥ 
ਡਿਨ ਤੇ ਭੀ ਨਿਜ ਨਾਮ ਬੜੇਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਾਇ ਬਿਖੇਰਾ”। 
ਡਿਨਹੁੰ ਕਰੀ ਗੀਤਾ ਸੁਭ ਰ੍ੰਥ । ਜਿਹ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਨਰ ਚਲਹਿ ਸੁ ਪੰਥ 
॥ ੧੩॥ ਤਿਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੈ ਅਰਬ ਮਹਾਨ । ਇਨ ਤੇ ਸੋ ੫ਿ ਨ ਜਾਹਿ 
ਬਖਾਨੇ । ਨਾਮ ਧਰਾਵਨਿ ਅਹੇ ਸੁਖੇਨ । ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਨ ਸ਼ੁਕ ਕਿਸ ਮਹਿੰ 
ਹੇ ਨ॥ ੧੪॥ ਜੇ ਸਾਰਬ ਇਹ ਨਾਮ ਧਰਾਵਹੁ । ਕਰਿ ਗੀਤਾ ਕੇ ਅਰਥ 
ਸੁਨਵਹੁ । ਨਾਹਿ ਭ ਕੂਰ ਕਹਨਿ ਵਿਨ ਕੇਰੋ।ਹਮ ਨ।ਹੈ ਮਾਨ[ਹੈ ਕਹਿਬੋ 
ਤੇਰੋ” ॥੧੫॥ ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿ “ਰਹ ਤੂੰ ਖਰੋਮਮੇਂ ਅਬਿ ਜਾਇ ਬੂਇਿਬੋ 
ਕਰੋਂ । ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਹੈ' ਸਭਿ ਹੀ ਭਾਂਤਿ । ਦੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਬੂਛਹਿ ਬਾਤ? 
। ੧੬ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਗਯੋ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਕੀਨਸਿ 
ਅਰਦਾਸ । ਦਿਜ ਕੀ ਕਹਿਵਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ।“ਖਰੋ ਅਹ$, ਕਿਮ ਕਹੌ' 
ਬੁੜਾਈ””॥ ੧੭॥ ਮੁਸਕਯਾਵਡਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਮ । 'ਬਿੱਪ ਅਸ਼ਰਧਕ 
“ਸੇਭਾਲਦੇ ਹਨ । “ਦੇ ਸਮੇਤ । ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀ ਹੇਈ । “ਜੇ (ਬੀ) ਵਿਦਵਾਨ (ਮਿਲੇ) ਤਿਸ ਨਮਲ 

` ਬਗੜਦਾ ਸੀ । “ਹਿਰੀ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਗਈ । “ਦੇਲ ਰਖਿਆ ਨੇ । (ਲ੍ਰਾਹਮਣ) ਖੜਾ ਹੈ । 
“ਕੀਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਥਾਵਾਂ । (ਅ) ਸਮਥਾਓ (ਉਸ ਨੂੰ) ਕੀ ਕਹਾਂ ? _"ਂਪਾ:=ਕਹਿ ਬਹੁਵੇਰੋਂ। 



ਵਜ ( ੩੯6੮) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੱਸ ੩੮, 
ਸੋ ਹਮ ਲਹਯੋ । ਚਹਿਤ ਜਿ ਉੱਤਰ ਦੈਂਬੋ ਤਾਂਹੀ । ਕਰਹੁ ਹਕਾਰ 

__ਹਮਾਰੇ ਪਾਹੀ ॥ ੧੮ ॥ ਜਿਮ ਚਿਤ ਚਹਿ ਤਿਮ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ । ਤਰਕਡਿ 
ਰ ਕਣੀ :=੦੭ ਨਯਾਂਈਂ । ਬੁੱਧਿ ਬਿਲੋਚਨ ਨਿਰਮਲ ਚਾਗੁਹੋੜਿ ਮੋੜੀਆਂ 
ਦੁਖ ਹੋਕਾਰ" ॥ ੧੯ ॥ ਅਪਨਿ ਆਪ ਕੋ ਲਖਨਿ ਬਿਸਾਲ । ਇਹੀ ਅੰਧ 
ਹੋਵਨਿ ਸਭਿ ਕਾਲ । ਦਿਰਿਸ਼ਟਿ ਨ ਆਵਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਬਿੰਦ । ਮਗ ਪ੍ਰਭੁ 
ਮਿਲਨਿ ਸੂ ਦੂਰ ਬਿਲੰਦ ॥੨੦॥ ਇਹ ਦੁਖ ਹਤਨਿ', ਬੈਦ ਸਡਿਗੁਰ 
੯'। ਔਖਧਿ ਬਾਕ ਬਸਾਇ ਜਿ ਉਰ ਹੈਂਬਿੱਪ ਜਾਤਿ ਉਰ ਬਿੱਦਕਾ ਮਦ 
ਹੈ। ਯਾਂਡੇ ਅਧਿਕ ਅੰਧ ਦੁਇ ਗਦ ਹੈ॥੨੧॥ਸੋ ਇਸ ਕੋ ਦੁਖ ਹਤਹਿਂ£, 
ਬ੍ਲਾਵਹੁ । ਸਿਖ ਉਪਕਾਰ ਕਰਤਿ, ਥਿਦਤਾਵਹੁ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਯੋ 

_ਬਿੱਪ੍ਰ ਸੋਂ ਭਾਖਾ । ਗੁਰ ਢਿਗ ਚਲਹੁ ਬੂਬਿ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੨੨॥ ਸਭਿ ਤੁ 
_ ਫ0ਹਬੋ ਜਾਇ ਸੁਨਾਯ। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ”। ਇਮ ਸੁਨਿ 
।ਬੱਪੂ ਚੈਂਪ ਕਰਿ ਚਾਲ। ਸੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਚਾਰਿ ਬਿਸਾਲ॥੨੩॥ ਗਰਬਤਿ ਰ 
ਬੈਠਯ ਜਾਇ ਨਜੀਕਾਂ । ੫ਿਖਿ ਬੋਲੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕ।ਕਹੁ ਦਿਜਬਰ ! 
ਕਯ' ਬੂਬਯੋ ਚਹੈ' । ਬਿਦਭ ਬਤਾਵਹੁ ਜਿਮ ਚਿਤ ਅਹੈ” ॥ ੨੪॥ ਦਿਜ 
ਤਬਿ ਕਹਯੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ । ਰਿਦੇ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਗਕਾਨ ਉਦਾਰ । 
ਬ੍ਰਹਮਗਯਾਨ ਮਯ ਗੀਤਾ ਕੀਨਸਿ।ਜਿਹ ਪਠਿ ਸੁਨਿਕੈ ਲੇ ਸਭਿਚੀਨਸਿ॥ 

` ੨੫ਡਿਨ ਨਾਂਮਨਿ ਤੇ ਤੁਮ ਅਧਿਕਾਯੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਰਖਵਾਯੋ। 
ਪੁਨ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ੫ਰ ਥਿਤ ਅਹ । ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਪਨੇ ਜਗ ਲਹੋ ॥ ੨੬॥ 
ਗਾਂਤਾ ਬਿਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਡ ਮੇਰੇ । ਉੱਤਰ ਦਿਹੁ, ਤੁਮ ਸੁਨੇ ਬਡੇਰ” । ਜੋ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਨਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਅਰਥ ਕਰਹ ਜੇ ਲੋਵੇ' ਚੀਨ ॥ ੨੭॥ 
ਸਾਰਥ ਜਾਨੇ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ । ਨਾਂਹਿ ਭ ਨੀਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੋ?। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਡਿ ਬਚ ਕਹਯੋ । “ਬਾਦੀ ਬਿੱਪ੍ ਜਾਝਿ ਕੋ ਲਹਜੋ॥ ੨੮॥ ਜੇ 
ਰ0ਰ ਹਮ ਤੂਬਿ ਅਰਬ ਸੁਨਾਵਹਿੰ । ਤਊ ਕਲਪਨਾ ਅਨਕ ਉਠਾਵਹਿੰ। 
ਧਨੀਘੁਰਘ ਇਹ, ਭਾਗ ਬਲੀ ਹੈ। ਕਿਨ ਹੁੰ ਪਢਾਏ ਭਾਂਤਿ ਭਲੀ ਹੈ॥੨੯॥ 
“(ਕੱਧ ਨ) ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵਿਕ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਦੂਰ ਕਰਨ ਢਾਨੋ । “ਵਿਦ 

`_ ਵਿਚ ਜੇ ਬਚਨ ਵਸਾਫਣੇ ਹਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ । “ਦੇ ਹੇਗ ਹਨ ( ਜ਼ਾਤ ਦ। ਤੇ ਵਿਦਜਾਂ ਦਾ 
ਮਦ)। “ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ / $(ਤੂਸੀਂ) ਪੂਗਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ (ਸਦਾ) ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ (ਜਾਓ ਲਿਆਓ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਘ ਦੂਰ ਕਰ)ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇ) । “ਤੁਸੀ' ₹ ਡੇ 
ਸੂੱਗੀਂਦੇ ਹੈ। ਨਂਘ#-ਮਢੁ। 



ਸਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾ ।। (8੯੦੬) ਫਸਸ ੧੦। ਨੱਸ 8੯, 
॥ ਪ੍ਥਮ ਪਠੀ ਹੁਇ ਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸਮੱਇਮ ਜਾਨਹਿੰ, ਨਹਿ ਹੁਇ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ 
ਯਾਂਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰ ਇਮ ਕੀਜੈ । ਆਪ ਨਗਰ ਮਹਿੰ ਜਾਇ ਪਿਖੀਜੇ 
॥੩੦॥ ਜੋ ਅਪਠਤਿ ਹੁਇ ਮੂਢ ਬਿਸਾਲਾ । ਭਿਹ ਬੁਲਾਇ ਆਨਹੁ 
ਇਸ ਕਾਲਾ । ਸੋ ਉੱਤਰ ਦੋ ਹੈ ਤੁਝ ਚਾਹਤਿ ।-ਜਿਨ ਬੂਬਨਿ ਹਿਤ ਨੀਤ 
ਉਮਾਹੜਿ? ॥ ੩੧ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਰਸੀਲਾਂ । ਬਿੱਪ ਭਯੋ ਮਦ 
ਡੇ ਕੁਛ ਵੀਲਾ । ਗਯੋ ਨਗਰ ਮਹਿੰ ਧੀਵਰ' ਹੋਰਾਂ । ਘਰ ਘਰ ਨਿਤ ਜਲ 

_'ਵੋਇ ਘਨੇਰਾ॥ ੩੨॥ ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਬੋਲਿਬ ਠਹਿਂ ਜਾਨੰ । ਹੇਟ ਭਰਨਿ ਲੋ 
ਕਾਰਜ ਠਾਨੰ। ਕਾਰੋ ਬਰਨ ਬਸੜ੍ ਤਨ ਵਾਰੇ” । ਜਿਨ ਪਢਤੇ ਨਰ ਨਹੀਂ' 

_ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੩੩॥ %੫ ਪਵਨਿ ਤੋਂ ਜਾਨਹਿ ਕਹਾਂ। ਬਹੁ ਕਰੂਪ ਮਤਿ 
'ਮੂਰਘ ਮਹਾਂ। ਭਿਹ ਗਹਿ ਬਾਂਹ ਗਯੋ ਸਮੁਬਾਈ।ਇਕ ਕਾਰਜ ਮੇਰੋ ਕਰਿ 
ਆਈ ॥ ੩੪॥ ਘਟਿਕ' ਚਾਰਿਕ ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਆਵਹ। ਅਪਨੇ ਕਾਜ 
ਕਰਨਿ ਲਗਿ ਜਾਵਹੁ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਗ ਲਿਯੇ ਼ ਲਿ ਆਯੋ । ਜਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
'ਸਭਿਗੁਰ ਬੈਠਿ ਸੁਹਾਯੋ ॥। ੩੫॥ ਡਿਹ ਬਿਠਾਇ ਬੈਸਯੋ ਕਰਿ ਚਾਊ । 
ਬਿਸਮਤਿ ਚਾਂਹੜਿ ਪਿਖਨਿ ਪ੍ਰਭਾਊ । ਚਿਭਵਭਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਦੇ ਬਡ ਗਾਵੇ। 
“ਬਿਹ ਧੀਵਰ ਕੀ ਬੁਧਿ ਕਿਮ ਬਾਵ-॥ ੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਨਿ 
ਮਨ ਕੋਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਸ਼ਟਿ ਧੀਵਰ ਦਿੰਸ਼ਿ ਹੈਗੇ । ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬਾਕ 

_ਬਖਾਨਾ । “ਬਿੱਪਰ ਮਨੋਰਥ ਜਿਮ ਉਰ ਠਾਂਨ/॥੩੭॥ ਸੋ ਤੇ' ਬੜਨਿ ਕਰਿ 
ਕੈ ਅਬਿ ਹੂ੍। ਸ਼ੈਕਤਿ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦਿਹੁ ਸਭਿ ਹੂੰ। ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਿ ਨੀਕੇ 

_'ਯਾਂਕੋ । ਸੂਧੈ ਹੋਇ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਬਾਂਕੇ'! ॥ ੩੮ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਗਜ” 
ਧੀਵਰ" ਬਨ੧ ਸੁਰਬਾਨੀ' ਕਹਿ ਤਾਂਹਿ“ਕਸਮਿਨ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਬ੍ਰਿਤਿ ਦਜ! 
ਕਹੁ ਪੂਰਬ ਮੁੜ ਪਾਹਿ” ॥ ੩੯॥ ਝੰਪਈ ॥ ਇੱਤਕਾਦਕ ਸੁਰ ਗਿਰਾਂ 
ਬਘਾਂਨ!। ਜਮ ਸਬਿੱਦਕ! ਹ੍ਹੇ ਬੁੱਧਿ ਮਹਾਨੀ । ਸ਼ੋਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿੱਪ ਮਨ 
ਜੋਈ। ਕਰਹਿ ਆਪ ਪੁਨ ਉ`ਤਰ ਦੇਈ ॥੪੦॥ ਸ਼ੋਕਾ ਦਸਕ ਹਤੀ ਦਿਜ 
ਮਨ ਮੈਂ । ਤਿਨ ਬੀਸਕ ਭਐ ਤਿਹ ਛਿਨ ਮੈਂ ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਸੁਭਰ ਸਭਿ 
ਜੋਵਡਿ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਬਿਸਮਤਿ ਚਿਤ ਹੋਵੜਿ ॥ ੪੧ ॥-ਇਹ ਬਡ ਪਠਤਿ 
ਬੇਦ ਕ!। ਬਾਤ । ਤਨ ਮਲੇਨ ਕੋ. ਜਾਂਡਿ ਸਨਾਡ"। ਨਹਿ ਦਿਜਬਰ ਕੋ 

` ਬ੍ਵਰ। “ਪਾਟੇ ਹੋਏ । “ਟੋਢ' । "ਸ਼ਾਮਤ ਜਾਣਨਹਾਰ। “ਸੈਸਕਿਤ । #ਕਿਸ ਯਾਮਰ੍ਰ ਵਿਚ 
ਪੂਵਿਰਡੀ ਹੈ ] ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੂ ਮੇਨੂੰ ਤੇ ਖਹਿਨੇ' । “ਵਿਦਵਾਨ । ਨੀਚ । ਰ 



_ ਬੀਰ ਪੁਰਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੧੦ ) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਅੱਸੂ ੩੮, 
ਬੋਲਨਿ ਦਿਯੋ । ਸੁਨਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ੜੂਸ਼ਨਿ ਭਯੋ ॥੪੨॥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੀ 
ਕਛੂ ਉਚਾਰਾ । ਬਿੱਦਕਾ ਮਦ ਜਿਸ ਬਡੋ ਅਵਾਗਂ-। ਜਾਗੇ ਪੂਰਬ ਭਾਗ 

_ ਬਿਸਾਲ।ਕਯੋ ਨੰਮਿ੍ਿ ਮਨ ਤੇ ਡਿਸ ਕਾਲਾ ॥੪੩॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਪਰਤੋ 
ਅਗਾਰੀ।ਕਰੀ ਝੱਝੌਤ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਭਾਰੀ।ਬੋਲਨ“ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਅਨੂਪ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ॥ ੪੪ ॥ ਭੇਦ ਨ ਫਰਤਿ ਮੋਹਿ ਮਠ ਮਾਂਹੀ। 
ਵਹੀ ਜੋਤਿ ਤੁਮ ਹੋ ਅਨ ਨਾਂਹੀ।ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰਹ। ਧਾਰਹੁ 
ਕਰੁਨਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਹ? ॥੪੫॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸਡਿਗੁਰੂ ਅਨੂ੫“ਉੱ”ਤਮ 
ਜਾਂਤੀ ਤੁਮ ਦਿਜ ਰੂਪ । ਪੁਨ ਸਬਿੱਦਜ ਕਯੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਠਾਨਹੁ । 
ਸਿਮਰਨ ਸੱਡਿਨਾਮ ਮਨ ਮਾਨਹੁ” ॥ ੪੬॥ ਸੁਨਿ ਇਿਜ ਨੇ ਗਰ ਸੜ 
ਉਤਾਰਾ”ੋਂ । “ਮੈਂ ਭਾ ਸਿੱਖਯ ਰਾਵਰੇ ਦ੍ਰਾਰਂ । ਨਹੀ' ਜਾਤਿ ਕੋ ਮਦ ਮੁਬ 
ਰਹਯੋ। ਏਕ ਆਸ਼ਰੋ ਤੁਮਰੋ ਗਹਯੋ” ॥ ੪੭॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਨੋ ਬਰਜਜੋ 
“ਤਿਮ ਰਹੀਅਹਿ[।ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਜਨਾਮ ਗਤਿ ਚਹੀਅਹਿ? ।ਨਹਿੰ ਵ਼ਿਜ 
ਮਾਨੋ ਬਾਰੈਬਾਰੀ । ਕਹੈ “ਗਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ” ॥ ੪੮ ॥ ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ_ਪਖਾਰੇ । ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਭਯੋ ਅਨੁਸਾਰੇ । 
ਪਰਮਾਰਥ ਮਗ ਨਦਰੀ ਅਯੋ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਲਖਿ ਪਾਯੋ ॥ ੪੯॥ 
“ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ । “ਗਲੇ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ । #੫=ਧੁਨਿ ਊਚ ਉਚਾਰ! ( 

7 ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸੂਤ ਉਤਾਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਗੁਰ ਠਾਲਕ ਦੇਵ ਜੀ ੨ ਜਨੇਉ ਬ/ਬਤ ਆਸਾਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਕਬਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇ” ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਸਕਫ਼ 
“ਗੁਰ ਦੀਖਯਤ” ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਰਵਾਕ ਬੀ ਹੈ “੧ਤਿਗਰ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਲਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਸਮਬਦੇ ਸਨ । ਜਨੇਊ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚ੍ਹਿਜ ਹੋਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ । ਇਸ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਠ ਕਰਮ ਸੀ ਯਆ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋਫ਼ ਤੇ ਧਾਰਨ ਦੀ ਆਵੇਸ਼ਕਤ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋ” ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੂਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਕਤ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਦ੍ਿਜ ਦੋ ਸੀ ਸਿੱਥੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ । ਨਮੰਕ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅਰਬ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਠ ਭੀਦੂ ਉਭਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਉਸਤੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਰਵਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਤੱਚਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਤੇ ਨਾਂਹੀ ਇਸ ਦੇ ਏਹ ਅਰਬ ਸਨ ਕਿ ਜੇਦੂ ਪਹਿਨਣ ਸਿੱਥੀ ਮਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜੱਦ: ਸੀ । ਗੁਰੂੰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦ। ਇਹੋ ਡਾਫ ਹੈ । ਉਹੋ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਕਤ ਹੋਣ) ਦਿ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਨੂਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਾਹੂ ਤੇ ਫਸੂਲ ਸਮਥਿਆ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੀਖਕਤ ਹੋਛਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਬਣ ਗਿਆ । 



ਸਰੀ ਗੁਢ ਪੁਤਾਘ ਸੁਗ੧। __ ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੀਸ ੩ ਦੰ, 
ਇੱਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਏ ਦਸਮ ਰਾਜੇ %ਦਜ: 3 ਪ੍ਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਆਂਠਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੮ ।। 

ਤੱਦ, [ਚਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ] | 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਜ਼ਬਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਹਿ> ਭਾ ਧੀਵਰ ਡਿਸ ਛਿਨ ਮਾਂਹਿ । ਪੂਰਬ ਸਮ 
ਮਤਿ ਮਹਿ ਬਨਜੋ ਗਜਾਂਤ' ਕਛੂ ਨ ਤਾਂਹਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੁਜਸ ਜਾਨਿ ਦਿਜ ਨਉ ` ਜਿਸ ਕੇ ਰਿਦੇ ਗਯਾਨ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋਉ । ਸਿੱਖ 
ਬਨਯੋ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਹ੍ਰੋ ਸਤੰਤ ਜਗ ਫਿਰਜੋ ਸੁਖਾਰਾ ॥ ੨॥ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਸਾ ਤਹਿ ੮ਮਿ ਕੈ । ਪ੍ਰਾਤੀ ਭਏ ਤਕਾਰ ਕਟ ਕਸਿ ਕੈ। 
ਵਿੱਲੀ ਕੋ ਮਗ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਪਾਛੇ ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਪਯਾਨੇ ॥ ੩॥ ਧੋਂਸਾ 
ਧੁੰਕਾਰਤਿ ਅਗਵਾਏ । 2 -ਤਿ ਜਾਤਿ ਠਕੀਬ ਸੁਹਾਏ । ਸਿਵਕਾਂ ਪਰ 
ਅਰੂਵਿ ਗੁਰ ਚਾਲੋਂ । ਦੁ “ਦਾਸ਼ਿ ਵੋਰਤਿ ਚਮਰ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੪ ॥ ਬਸਤ ਬਿਕੁਖਨ ਪਹਿਰੇ ਸੋਹਟਿ _੨ਾਯ ਛਰੀ ਵੇਰਤਿ ਮਨ ਮੋਹਤਿ।ਮਾਰਗ ਮਹਿ 
ਹੇਰਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਬਾ _੨ ਨੂਪ ਹੋਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ੫॥ ਏਕ ਦਿਵਸ 
ਸਗਿ ਚਲਿਬੋ ਰਹਹੋ । ̀ ੫ ਦੂਤ ਆਨਿ ਤਬਿ ਕਹਨ ਪਲਖ ਸੁਧਿ ਮੈਂ 
ਅਬਿ ਪਠੋਂ ਅਗਾਰੀ । ?. - ਹ ਨ੍ਿਪਤ, ਹੈ ਹਰਖਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੬॥ ਰਾਵਰ 
ਕੇ ਆਵਹਿ ਅਗੁਵਾਈ ਦਰ ਰਾਖਹਿ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ ।ਬਡ ਸਮਾਜ 
ਸੋਂ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ। ਦ. “ਹੇ ਜ਼ੁਮ ਕੋ ਸਿੱਖਯ ਅਸ਼ੇਸ਼ਹਿ॥ ੭॥ ਸੁਨਿ 
ਸਭਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚ ਫੁਰਮਾਯੋ । “ਮਤ ਹਮਰੋ ਜਿਮ ਤੁਮ ਲਖਿ ਪਾਯੋ । ਤੈਸੇ 
ਭਹਾਂ ਜਾਇ ਤੁਮ ਭਾਖੋ । ਪ੍ਣ ਪੂਰਨ ਕੋ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖ॥੮॥ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ 
ਸੋਂ ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਜੈਸੇ । ਉਚਿਤ ਕਰਨਿ ਕੋ ਤੁਮ ਹੋ ਤੈਸੇ। ਆਪ ਜਾਇ 
ਸਮੁੜਾਵਹੁ ਰਾਜਾ । ਹਮ 'ਮਵਤਿ ਲੇ ਮਿਲਹੁ ਸਮਾਜਾਂ ॥੯॥ ਗੁਰ ਮੈਗਤਿ 
ਕੌ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਈ । ਮੁੱਖਮ ਮਸੇਦ ਮਿਲਹਿੰ ਸਭਿ ਆਈ?”। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਇਸੁ ਜਥਿ ਦੀਨਸਿ । ਦੂਤ ਤਜ ਰ ਹ੍ਰੈ ਚਲਿਬੇ ਕੀਨਸਿ ॥ ੧੦॥ ਪੰਥ 
ਬਿਸਾਲ ਉਲੰਘਿ ਉਤਾਲ । ਪੁਰਿ ਮਹਿਂ ਪਹੁੰਚਨੋ ਆਨੰਦ ਨਾਲ਼ । ਜਾਇ 
ਮਿਲਯੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ । ਸਕਲ ਹਕੀਕਤ ਕਬਿ ਸੁਨਾਈ ॥ ੧੧ ॥ 
“ਮਹਾਰਾਂਜ ! ਸੁਨਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ । ਰਾਵਰਿ ਭਾਗ ਮਹਦ ਬੱਖਯਾਤ । ਬਹੁਤ 
ਬਾਰ ਪੂਰਬ ਪਤੀਆਯੋ । #ਨਬਨ ਕਾਰਜ ਭੀ ਬਨਿ ਜਾਯੋ ॥ ੧੨॥ 
ਇਤ _ਆਵਨਿ ਕੋ ਜਿਨਹੁਂ ਨ ਆਸ਼ੈ। ਕਿਮਹੁਂ ਨ ਮਾਨਹਿੰ, ਕਬੈ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ੈ'। ਸੋ ਤੁਮ ਨਾਮ ਸੁਨਤਿ ਚਲਿਆਏ । ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਜੋ ਹੋਭਿ 
“ਕਿਸੇ ਭਰ੍ਹਂ ਕਹਿਆਂ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ 3 ਮੰਨਦੇ ਰ 

। ੩੯੧੧) 



ਸ਼ੀ ਗੱਚ ਪੁਭਾਘ ਸੁਰਸ। ____( ੩੬੧੩) ___ ਰਸ ੧੦। ਐਸ 9੯, 
ਸਹਾਏ॥੧੬॥ਨਹਿ ਆਵਨਿ ਕਹ ਕਾਰਨ ਬਾਰੀ। ਸੁਨਹ ਆਪ ਮੈ' ਕਰਹ 
ਉਬਾਰੀ ।-ਨਹਿਂ ਮਲੋਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਨਾ। ਨਿਕਟਿ ਜਾਇ ਅਪਨੋ 
ਨਹਿ ਦੇਨਾ--॥੧੪॥ ਪੁਥਮ ਕੀਓ ਪੁਨ ਸ਼ੀ ਹਰਿਰਾਇ । ਦੇਹਿ ਅੰਬ ਲੋ ਸੋ 
_ਨਿਬਹਾਇ। ਗਾਈੀ ਬੈਠਿ ਇਨਹੁਂ ਪੁਨ ਕੀਨਾ । ਪਿਤ ਸਮ ਜਹੈ' ਨ੍ਿਬਾਹ 
ਪ੍ਬੀਨਾ॥੧੫॥ ਕਿਮਹੁ ਕਰੜਿ ਇਸ ਆਵਤਿ ਨਾਂਹੀ' । ਜਾਇ ਪਵੇਸ਼ੜਿ 

ਬਿਰਦ ਸਦਾਂਯਹੁ ॥੧੭॥ ਏਕ ਵਾਰ ਪੁਰਿ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਨੁ । ਪੁਨ ਚਿਡ 
ਚਾਹ ਤਯਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹ । ਮਿਲਨਿ_ਸ਼ਾਂਹ ਸੋ ਰਾਵਰਿ ਮਰਕ਼ੀ । ਹਮ 
ਨਹਿ ਕਹੈ' ਬਹਰ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ੀ-॥ ੧੮ ॥ ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕੀਨਸਿ 
ਬਿਨਤੀ । ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਝਜਿ ਦੀਨਸਿ ਗਿਨਤੀ।ਦਾਸ ਸਮਾਨ ਜਾਨਿ ਕਰਿ 
ਆਏ । ਜਿਨ ਵਿਗ ਨਿਝ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਸਮੁਦਾਏ੯॥ ੧੯॥ ਸੈਂਗਡਿ ਦੇਸ਼ 
ਬਿਏਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਨਿ । ਕਰਹਿ ਪੋਮ ਆਨਹਿ ਉਪਹਾਰਨਿ। ਦਫਬ ਪਦਾਰਥ 
_ਕੈਰ ਅਬਾਂਰ । ਅਰਪਹਿ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸਿਰ ਧਾਰਿ ॥ ੨੦॥ ਚਛੁਰ ਕੁੰਟ ਕੇ 

ਰ ਲਸਣ ਜਲ ਕੇ ਲਗੀ (ਬਰਸ ਸਕ ਨਾ ਲਭ ਲਅਲ 
। ਬਾਲਿਕ ਮੂਰਭਿ ਮਾਧੁਰ ਟੁਰੀ ॥ ੨੧ ॥ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਗੁਨ 

ਨ ਕੇਰੇ । ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੁ ਲਘੁ ਗੁਨੀ ਬਝੇਰੈਬਏ ਭਾਗ ਰਾਵਰ ਕੇ ਭਏ। 
ਕਉਣ "ਦੋ =ਤਸਨ=- ਜਲ ਨਲ[=-ਟਦ ੮੧ 

(ਹੋਰ ਨ ਬਨਿ ਹਿਭਕਾਰੀ । ਕ੍ਰਾਭਾ ਰਾਮਰਾਇ ਸਮ ਤਾਲ੫ਸ ਅਜ- 
ਕੋ ਸਿੰਧੁ ਬਿਸਾਲ%।੨੩॥ਨਲਖਿ ਪਰੋਡਿ” ਧੀਰਜ ਸਮ ਧਰਨੀ । ਮਹਾਂ 

_ਗੈਭੀਰ ਜਿਨ ਕੀ ਕਰਨੀ । ਭੌਰ ਹੋਿ ਅਗਵਾਉ ਚਲੀਦੇ । ਸਾਂਦਰ ਦੇ 
ਮਿਲੀਏ॥੨੪॥ਰਹਹੁ ਨੰਮਿ੍ ਬਾਂਛਡਿ ਚਿਤ ਲੀਜਹਿ। ਸਹਿਭ 

ਪ੍ਰਮ ਬਹੁ ਸੇਵਾ ਕੀਜਹਿ” । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ । ਸੈਗਡਿ 
"ਕਿਸੇ (ਜਤਨ ਦ) ਗੀਤਿਆਂ ਇਧਰ ਨਹੀ ਆਵਣ: ਸੀ। "ਮੇਂ ਸਭ ( ਬਦ ) ਗਰ ਅਦਿਆ 
ਹਾਂ। ਭਾਵ; ਸਾਰੀ (ਸੈਗਤ)। “(-ਜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਓਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਤੀ ਇਹ ) ਪਰ 
(ਗਾਂ ਦੇ) ਸਮੁੰਦਰ” ਉਚ ਕਤ ਹੋਂ ਕੀ ਵੇਦ ਹਨ। “ਸਰੋਵਰ ਟੁੱਲ ਹੈ। 
`6%ਸਕਾ0 ਸਾਲਰ । ਵਜਾ ਪਦ ਹੈ ਦਿ 

ਹੀ 

ਉਰ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਭਾ੫ ਸੂਰਸ। __ (੩੯੧੩) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੰਸੂ ੩੯, 
ਮਿਲੀ ਜਥਾ" ਮਗ ਆਈ ॥੨੫॥ ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਰਾਜਾ ਹਰਖਤਿ ਭਇਉ । 

___ਬੈਦਹਿ ਮਨ ਕਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਲਇਉ।ਖਿਰਯੋ ਕਮਲ ਸਮ ਬਦਨ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਕਰਯੋ ਸਮਾਜਤਯਾਂਰ ਤੜਕਾਨ॥੨੬॥ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਦਿ ਚਲਯੋ ਅਗਾਉ। 
ਗੁਰੁ ਸਰੂਪ ਪਿਖਨਿ ਕਉ ਚਾਉ । ਅਧਿਕ ਸੈਨ ਚਵਿ ਚਲੀ ਪਿਛਾਰੀ । 
ਮਿਲਜੋ ਜਾਇ ਦੈ ਕੋਸ ਅਗਾਰੀ ॥ ੨੭॥ ਨਗਨ ਚਰਨ ਕਰਿ ਭਜਿ 
ਅਸਵਾਰੀ । ਨੌਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਿਵਕਾ ਤਬਹਿ 
ਬੰਭਾਈ।ਬੂਝੀ ਸਕਲ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਿਪ ਤਾਈ॥੨੮॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਨਿਪ ਸਕਲ 
ਉਚਾਂਰੀ । ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਦੇ ਚਦਿ ਅਸਵਾਰੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੜਿ ਪੁਰਿ 
ਓਰਾਂ । ਪਿਖੜਿ ੫੪੧੫੦ ਪ੍ਰੋਮ ਨ ਬੋਰ ॥੨੯॥ ਪੁਨ ਮ£ਦ ਲੇ ਸੋਗਤਿ 

__ਸਾਂਰੀ। ਮਿਲੇ ਆਇ ਦੇ ਦੇ ਉਪਹਾਰੀ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹ ਸਮੋਧ ਕਰਿ 
ਨੀਕੋ।ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੂਰਿ ਦਿੱਲ) 3॥੩੦॥ਜੈਸਿੰਘਪੁਰ”ਂ ਹੁਦੋ ਜਿਸ ਬਾਨ 
। ਜੈਸਿੰਘ ਲੈ ਤਦਿਂ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ । ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਜਾਡਿ ਲੇ ਹੈ'। 
ਡਿਸ ਡਿਸ ਮਹਿ ਨਰ ਹੋੜਿ ਬਲੇ ਹੈ'॥ ੩੧ ॥ ਕਰ ਨੌਰਹਿੰ ਅਰੁ ਬੈਦਨ 
ਠਾਨ ਹਿਦੈ ਖਿ ਪਰਸਪਦ ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨਹਿੰ/ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਪਥਮਾਏ” 
। ਭਿਨ ਕੇ ਕ੍ਰਾਤਾ ਏ ਅਬਿ ਆਏ ॥ ੩੨॥ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਇਸਥਿਤ 
ਏਹੀ । ਅਜ਼ਮਤ ਧਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੇਹੀ । ਬਾਲ ਆਰਬਲ ਬੁੱਧਿ 
ਚੀਭੀਰ । ਧੀਰਨ ਧੀਰ ਸੁ ਪੋਰਨਿ ਪੀਰ?॥ ੩੩॥ ਗਰੀ ਬਜ਼ਾਂਰਨਿ ਮਹਿੰ 
ਚਲਿ(ਜਾਤੇ।ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਨਰ ਬੋਲਡਿ ਜਾਤੇ। ਬਡੀ ਭੀਰ ਜੁਡਿ ਜ਼ਮਰ 
'ਢਰਾਵਡਿ। ਮੰਦਮੰਦ ਸਿਵਕਾ ਗਮਨਾਵਤਿ ॥੩੪॥ ਗਮਨਤਿ ਜਥਿ ਏਰ॥ 
ਨਿਕਟਾਯੋਹ।ਜੇ ਸਿੰਘ ਕੂਪ ਉਤਰਿ ਕਰਿ ਆਯਗੁਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ 
"ਜਿਵੇ' ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਈ ਮੈਗਤ ਮਿਲੀ ਸੀ । “ਉਪਦੇਸ਼ । “ਪਹਿਨੋ" ਆਏ ੧ । ਰ 

____ "ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੁਰਚੁਆਰਾ ਬੈਗਲਾ ਸਾਦਿਬ ਹੈ, ਏਥੇ ਰਾਜ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, 
ਵਿਚ ਓਗਨਾ। ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਚਾ ਬਾਂ ਜਾਣਕੇ ਅੱਠਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਉਥੇ ਦਿਤਾ 
ਸੀ । ਬਧਗ ਹਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਦੁਆਰ। ਕਾਇਮ ਹੈ । ਇਹ ਟਿਗਾਣ' ਨਥੀਂ' ਹ੍ਰਿੱਲ) ਵਿਚ ਆ 

_ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦ ਤੇਰਾ ਹੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਸਤੀ 
`ਸ੪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਿੰਘ ਪੁਰਾ ਆਖਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
`ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ “ ਮਿੰਘ ਰੇਡ ਇਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ 3 
ਬੈਗਲ। ਸਹਿਬ ਤਕ ਇਹ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਥ ਕੁਆਰਟਰ ਇਸੇ ਬਸਤੀ ਦੀ 
ਗਾਂਕੇ' ਬਟੈ ਹਨ । ਖੋਹਲ । 



_ ਦੀ ਹੂਫ ਪੁਭਾਪ ਸਰਜ।____ (੩੯੧੪) ____ਰਾਸਿ੧੦।ਐਸ96, _ 
__ਉਤਾਰੇ । ਚਲਜੋ ਸੈਗ ਲੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਮੰਦਰ ਸੁਖਦ ਖਸ਼ਣ 

ਰਿਝੁ ਮਹੀਆ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਸੈਕ ਝਸਾਯੋ ਤਹੀਆ । ਆਸਤਰਨ ਬਫ਼ ਬਿਸਦ 
ਝਿਛਾਵਾ । ਰੁਚਿਰ ਚੇਦੋਵਾ ਬੈਧਿ ਤਨਾਵਾਂ ॥ ੩੬॥ ਸਾਦਰ ਤਹਾਂ ਜਾਇ 
ਬੈਠਾਰੇ । ਨਿਕਟਿ ਸਥਿਤ ਭਾ ਬੋਦਨ ਧਾਰੇ । ਹਰਖ ਕਰਨਿ ਕਹੁ ਆਪਸ 
ਮਾਂਹਿ । ਰੁਚਿਰ ਬਾਰਤਾਲ/ਪ ਕਰਾਨਿੰ ॥ ੩੭ ॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਕਹਨੋ 
ਮਸੈਦ । ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿੱਤ ਇਕਠੀ ਇੰਦ । “ਸਵਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰਿ 
ਹਹੁ ਕਾਲੀ" । ਇਮ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਸਾਲੀ? ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਆਇਸ 
ਪੁਰਿ ਕੇ ਸਿਖ ਜੇਈ । ਕਰਿ ਕੈ ਬੋਦਨ ਤਹਿ ਤੇ ਤੇਈ । ਆਪ ਆਪਨੇ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਂਰੇ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਹੈ' ਵੇਰ ਸਕਾਰੇ! ॥ ੩੯ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਟੁਰਪੁਛਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਝੇ ਦਸਮਿ 'ਗਾ੧ 'ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰਿ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ਨ' ਪਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਨਵ ਤਿੱਸਤੀ ਅੰਨ । ੩੯ ॥ 

ਚ ੪੦, |ਦਿੱਠਨੀ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ] । 
ਝੋਹਰਾ ॥ ਦਿਸ ਪ੍ਕਾਂਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇ ਸ਼ੇ ਜਾਇ। ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੀ 
ਸੇਵ ਕਰਿ ਹਚਖਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਇ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 

_ ਝਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਂਰੇ । ਕਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸੈਨ ਸੁਖਾਰੇ । ਉਠਡਿ ਭਏ ਪੁਨ ਬਝੀ 
ਸਕਾਰਸਕਲਸੌਚ ਜੁਤਿ ਮੱਜੜਿਬਾਰੇ॥੨॥ਜੈਪਰ ਨ”ਬ ਸੁ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਏ। 
ਚਹਿਤਿ ਸ਼ਹੁ ਦਿਗ ਖ਼ਬਰ ਬਤ'ਏ । ਪਰਬ੫ ਆਂਇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ। 
ਪਦ ਪਰ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਮਹੀਪ॥੩॥ “ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਫਿ ਮੈਂ ਚਾਹਡਿ ਜਾਯੋ। 
ਨਮੋ ਹੇੜੁ ਰਾਵਰ ਕੇ ਆਯੋ । ਸਹਿਡ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਸੁਧਿ ਕਹਿ ਦੈਹੋਂ'। ਨੈਮ੍ਰੀ- 
ਕਭ ਭਲੋਂ ਤਿਸ ਕੋਹੌਂ? ॥੪॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਸ ਕਹਨੋ ਬਝਾਈ।“ਹਮਰੋ 
ਮੇਲ ਨ ਬਨਹਿ ਕਦਾਈ । ਇਮ ਕਹਿਬੋ ਸੁਨਿਬੋ ਤੁਮ ਕਰਨ॥ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ 
ਸੈਗ ਬਨਹਿ ਨ ਅਰਨਾ” । ੫ ॥ ਤੋਰਿ ਪ੍ਰੀੜਿ ਕਰਿ ਹਮ ਚਲਿ ਆਂਦੇ। 
-ਕਰਨੋ ਪ੍ਰਨ ਕੋ-ਦੂਤ ਸੁਨ'ਏ।-ਸ਼ਾਹੁਸਮੀਪ ਗਾਖਿਯੋ ਪਤਿ ਕੋ । ਚਲਿ 
ਇਕ ਬਾਂਰ ਕੀਜੀਏ ਹਿਤ ਕੋ”-॥੬॥ਦਿੱਤਕਥੰਦਕ ਸੁਠਿ ਕੈ ਤਵ ਆਸ਼ੇ। 
ਮਿਲੋ ਆਇ ਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਿਯਾਸੇ । ਠਾਂਹਿ ਤ ਕਿਮਹੁ ਨ ਆਵਨ ਹੋਬਿ। 
ਕਰਿਓ ਪਨ ਹਮ ਪੂਰਹਿ ਸੋਇ ॥ ੭ ॥ ਤੁਰਕ ਦਰਸ ਲੇਨੌ ਨਹਿ ਦੇਨਾਂ। 
ਇਹ ਦਿੜ ਜਾਠਰ ਕਥਹ ਚਲੇ ਨ।ਠਿਜ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਨ ਸਿ 

ਨ ਨੂੰ । “ਵਡੀ ਸਵੇਰੇ । “ਵਾਹ ਪੇਣ॥ “(ਤੇਰੀ ਵਲੋਂ)ਦਤ ਨੇ(ਸਾਨੂੰ)ਸਣਾਇਆ ਸੀ,ਕਿ ਪੁਛ 
(ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ) ਕਰਨ, (ਪਰ) ਇਕ ਵਾਚ ਪਾਤਸ਼ਾਧ ਕੋਲੇ ਪਤ ਰੁਖ ਦਿਓ; ਤੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ 
ਦ੍ਰਲ ਚਲੋ । “ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ& ( ਰ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਤਾਂਘ ਸੂਰਜ | ___ (੩੯੧੫) _ਗਸ਼ਿ ੧੦ । ਸੰ 96, _ 

ਤੂੰ ਬੁਧਿਵਾਨ ਲੋਹ ਮਨਿ ਚੀਨਸਿ!॥ ੮॥ ਇਮ ਦਿੜ੍ ਮਝਿ ਸੁੰਨ ਕੰ 

ਗੁਰ ਕੋਰਾ । ਸੋਚਤਿ ਜੈਸਿੰਘ ਜਾਵ ਘਨੇਰਾ। ਮਸਤਕ ` ਟੇਕਿ ਸ਼ਾਹੁ ਢ਼ਿਗ 

ਗਯੋ । ਸਭ ਮੜਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਯੋ॥੯॥ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯ। 
60 ਸੈਗ ਰਾਵਰ ਨੋ ਵੁਰਮਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਮੰਹੇ ਲਯਾਵਹੁ । 
ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕਉ ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁ ॥੧੦॥ ਕਰਾਂਮਾਂਤ ਕੇ ਧਨੀ 

ਬਭੇਰੇ । ਉਤਰੇ ਆਇ ਸਦਨ ਮੰਹਿਂ ਮੋਟੇਆਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਜੇਸੰ। 

ਕਰਿਬੇ ਬਿਖੇ ਆਇ ਹੈ ਤੈਸੀ ॥ ੧੧ ॥ ਸਭਾ ਬਿ੧ ਮੈ' ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕਹੋ 

ਭਿਮ ਪੂਰਨ ਭਾ ਆਨੰਦ ਲਹਜੋ।ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਇਕ ਉਮਰਾਂਵ।ਦੇ ਕੁਛ 

ਦਰਬ ਪਠਜੋ ਤਿਸ ਥਾਂਵ ॥੧੨॥ “ਜ਼ਾਵਤ ਦੇਹੁ ਬੇਦਗੀ ਕਰਿਕੈ । ਬਹੁਰੋ 

ਬੁਝਯੋ ਬਿਨੈ ਉਚਰਿਕੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਿਬੋ ਕਬੈ। ਮਿਲਨਿ ਹੋਹਿ 

ਤੁਮ ਭਾਖਹੁ ਜਬੈ” ॥ ੧੩॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਭਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਗਯੋ।ਅੰਤਰ 

ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਵਤਿ ਭਯੋ।ਪਠਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ %ਪਨਿ ਮੁਸਾਹਬ । ਆਯੋ ਚਹਤਿ 

ਨਿਕਟਿ ਗੂਰ ਸਾਹਿਬ? ॥੧੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਜੋ ਜਬਿ ਆਵ।ਆਰੀ 
ਅਪਨਿ ਕਨ'ਤ ਤਨਾਵ । ਸੁਭਟੀਨ ਗਨ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੋ । ਵਹਿਰ 

ਕਨਾਤ ਸੁ ਦਿਯੇ ਬਿਠਾਯੋ ॥ ੧੫॥ ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ ਮੇਵਰੇ ਖਰੇ । ਸੈਗਤਿ ਕੀ 
ਅਰਦਾਸਨਿ ਕਗੇਢਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੇ ਸਿਖ ਸਭਿ ਆਵੈ।ਤਾਂਤਿ ਭਾਂਡਿ ਕੇਟੰਨ 

ਅਰਪਾਵੈ' ॥ ੧੬॥ ੫ਢ/ਹੈ ਜਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸ-ਰ'ਗ । ਸੁਨ/ਹੈਂ ਪ੍ਰੰਮ ਤੇ 

ਜਿਨ ਬਡਭਗ । ਚਵਰਦਾਰ ਲੇ ਤਵਰ ਢ੍ਰਾਵਤਿ । ਸਿਖ ਦਰਸ/ਹੋ ਮਨ 

ਮੋਦ ਉਪਾਵਡਿ॥੧੭॥ਤਿਹ ਛਿਨ ਅੰਤਰ ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼।ਪਠਯ ਮੁਸ/ਹਥ 

ਜੋ ਤੁਰਕੇਸ਼। ਸ਼ੁਭਤ ਜਕਭ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬੈਠਾਰਾ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਨਿ 

ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰ ॥ ੧੮ ॥ ਅਪਨਿ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਔਰਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । ਦਰਬ 

ਪੁਚਾਂਯਹੁ ਧਰਜੋ ਗਾਰੀ । “ਇਹ ਜ਼ਾਵਤ ਹਿਤ ਤੁਮ ਕਉ ਦੀਨਾ। ਅਰ 

ਚਾਹਤਿ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਨਾ॥੧੯॥ਜਿਮ ਰਾਵਰਕੀ ਹੋਇ ਰੜ਼ਾਇ। 

੩੧ੋ' ਮੈ ਕਹੌਂ' ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਜਾਇ!”। ਬਿਤ ਕਨਾਤ ਕੇ ਅੰਤਰ ਅਹੇ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਸੁਨਿ ਕਹੇ ॥ ੨੦ ॥ “ਬਡੋ ਕ੍ਰਾਤ ਹਮਹੋ ਸਭਿ ਲ।ਇਕ। 
ਜਿਮ ਬਾਹਤਿ ਭਿਮ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਇਕ।ਸੋ ਨਿਤ ਪਹੁੰਚਤਿ ਹੈ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ। 
ਜਿਮ ਬੂਬਤਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ੫੨ ॥ ੨੧ ॥ ਸਭਿਰ!ਰ ਪਰਨ ਘਿੜਾਂ ਹਮ'ਰੇ। 

ਭਿਨ ਕੇ ਬਰਡਹਿੰ ਹੁਕਮ ਬਿਚਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮ ਕੀਨਿ ਉਭਾਂਰਨ। 



ਭਲੋ ਹੀਟ ਹਿਤ ਸੀਖ ਸਿਖਾਰਨ” ॥ ੨੨॥ ਬਡੋ ਗਲ 
ਡੁਮਾਰਾ। ਗਯੋ ਪੁਰੀ ਮਹਿੰ ਸ਼ਹੁ ਹਕਾਰਾ । ਲਾਯਕ ਕੋ ਲਖਿ ਤਿਸਹਿ 
ਰਾਗ ਜਰਨਲ ਬਰ ਅਕਲ ਕਗਨਾਰਤ ਕੇ 6 ਜਲ ਲਾਗ ਰੀ ਲੀ ਰ੍ 
ਹੇਰਾ । ਸੋ ਦਿਖਾਇ ਹੈ ਸੁਘਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਤੁਮ ਨੇ ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚਨਿ ਕੀ ਚਾਰੂ। 
ਨਹਿ ਕਰਨੀ ਅਪਨੇ 'ਮਠ ਮਾਂਹੂ ॥੨੪॥ ਕਿਸੀ ਹੇਤੁ ਕਰਿ 
ਜਾਵਹੁ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ । ਤਉ ਸ਼ਾਹੁ ਮੈਗ ਮੇਲ ਜੁ 
ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨ ਮਨੋਰਬ ਕਰਹ ਅਚਰਨ' ॥੨੫॥ ਏਕ ਸਥਲ ਹੋਵਨਿ 
ਜੁਗ ਭ੍ਰਾਤ। ਮਤਸਰ ਉਪਜਹਿ ਉਰ ਬੱਖਕਾਤ । ਅਪਰ ਸਖਾ ਨਹਿੰ ਕ੍ਰਾਡ 

_ਸਮਾਨ। ਜੇ ਕਰਿ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ॥ ੨੬॥ ਭਾਇ ਪਨੋ ਮਹਿੰ ਮੁਖਤਾ 
ਅਗਹੇਰਾਮ ਲਖਨ ਆਦਿਕ ਜਬਿ ਕਹੈ।ਸਹਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਜਹਿੰ ਜੁਗ ਭਾਈ। 
ਦੁਲਭ ਬਾਤ ਸੋ ਭੀ ਬਨਿ ਜਾਈ ॥੨੭॥ ਦੁਡੀਏ ਸੁਨਹੁ ਕ੍ਰਾਤ ਸਮ ਬੈਰੀ । 
ਅਖਰ ਨਹੇ' ਖੋਟ ਸਿਰ ਪੈਰੀ । ਦਸਮੁਖ' ਕਰਤ ਬਭੀਖਨ ਭਯੋ । 
ਬਾਲੀ ਅਰ ਸੁੱਗ੍ਰੀਵ ਜੁ ਥਿਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਦਾਰਸ਼ਕੋਹ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਕ੍ਰਾਭਮਬੁਰਿ- 
ਆਈ ਇਨ ਕੀਨਿ ਬੱਖਤਾਤਾ।ਇਿੱਤਜਾਦਿਕ ਜਗ ਭਏ ਅਨੇਕ/ੰਗਨਹਿ 

- ਸਭਿਨਿ, ਕੌ ਕਰਹਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ੨੯॥ ਜੋ ਨਹਿ ਮਰਤਿ ਕਿਸੂ ਕੇ ਮਾਂਰੇ। 
ਸੋ ਕਰਾਤਨ ਛਲ ਕਰਿ ਸੈਘਾਰੇ-। ਇਮ ਲਖਿ ਕਰਿ ਉਰ ਖਿੰਤਾਂ ਹਮਾਰੇ। 
ਮਿਲਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋ ਕਹਿ ਹਟਕਾਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਹਮਧਗੰਹੰਨ 
ਕੌਸੇ। ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਤਜਿ ਬਰਡਹਿੰ ਜੈਸੇ। ਕਹਯੋ ਗੁਰਨਿ ਕੌ ਦਰਿਫ ਬਡ 
ਮਾਨਾ । ਜਿਮ ਸੁਮੇਰ ਨ/ਹੋਂ ਕਬਹੁੰ ਪਯਾਨਾ ॥ ੩੧ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਨਿ ਲੰ ਬਚ 
ਮਹ ਰਹਿ ਹੋਂ । ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਿਮਾਨਤਾਂ ਲਹਿਹੋ' । ਇਹ ਆਸ਼ੇ ਹਮਰੇ ਉਰ 
ਕੋਰ । ਕਹਹੁ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋ ਇਮਹੁ ਬਡੇਰਾ ॥ ੩੨॥ ਇਹ ਸਭਿ ਬਾਤ ਦੇਹੁ 
ਸਮੁਬਾਈ ।-ਪਿਤ ਆਇਿਸੁ ਮਹਿੰ ਚਲਹਿ ਸਦਾਈ=”। ਸੁਨਿ ਉਮਰਾਉ 
ਬਾਕ ਰੰਭੀਰ । “ਬੈਸ ਅਲਪ ਮਹਿ ਬੁਧਿ ਬਰਬੀਰ ॥੩੩॥ ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ੀ 
ਮਹਦ ਮਹਾਨੇ । ਕਰਾਮਡ ਸਾਹਿਬ ਪਹਵਾਨੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਪਾੜਿਸ਼/ਹ 
ਕੋ ਸਗ। ਕੋ ਨਹਿੰ ਚਾਂਹਤਿ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗ ॥ ੩੪॥ ਜਿਸੁ ਢਿਗ ਜੇਬੋ 

“ਸਾਡੇ ਭਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉ। ਸਿਖਾਉਣ ਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀ੩/ । ਗੁਰ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁਣ 
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿਣ ਲਾੱਰੀ 05:=੧ “ਰਾਵਨ । “ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਫ ਉਸ 
ਨੋਕ; ਝੁਵਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । 



ਸ਼ ਰਰ ਪਰਾ ਸੂਰਸ। (੩੯੧੭) ਰਾਸਿ ੧6।ਸੰਰ੪੧ 
`ਮਹਦ ਬਫ਼ਾਈ । ਤਿਸ ਕਰਿਬੇ ਕਉ ਨਹਿ ਲਲਚਾਂਈ । ਆਜ ਜਗਤ 

__` ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ ਐਸੇ।ਹਿਤ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਹਕਾਗੰਹ ਕੈਸੇ॥੩੫॥ਨਹਿੰ ਮਾਨੈ 
__ਬੀਰਜ ਧਰਿ ਰਹੈ । ਇਨ ਕੇ ਸਮ 'ਦੇਹੀ ਇਕ ਅਹੈਂ । ਹਿੰਦੂ ਬੁਰਕ ਪੀਰ 

_ ਗੁਰ ਹੋਈ । ਕਹੈ ਸ਼ਾਹੁ, ਨਹਿ ਅਟਕਹਿ ਕੋਈ” ॥ ੩੬॥ ਕਰਿ- ਤਰੀਫ 
ਉਮਰਾਉ ਬਫ਼ੇਰੀ । ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਦੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ।ਬਿਸਮਯ ਹੋਇ ਗਮਨਿ 
ਕੋ ਠਾਨਾਂ । ਰਿਦੇ ਬਡਾਈ ਗੁਨਤਿ ਮਹਾਨਾ॥ ੩੭॥ ਜਾਇ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਗ 
'ਕੀਨਿ ਸਲਾਮ । ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ ਗਾਂ ਜਿਸ ਕਾਮ। “ਕਰੀ ਆਪ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ 
ਘਨੌਰੀ । ਭਨੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਅਪਨਿ ਬਝੇਰੀ ॥ ੩੮॥ ਪਿੜ ਆਇਸੁ ਹਮਰੇ 
ਗਿਰ ਜੈਸੀ । ਚਲੋਂ ਨ ਬਿਘਨ ਬਾਂਯੁ ਬਹਿ ਕੈਸੀ! । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ 
ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । ਜਿਮ ਕਰਾਤਨਿ ਕੀ ਹੋਤਿ ਸਦਾਈ ॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਨੌਰੈਗ 
ਸਮੁਬਯੋ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ।-ਇਹ ਗੈਭੀਰਤਾ ਅਤਿ ਲਖਿ ਪਾਹੀਬਡੇ ਕ੍ਰਾਤ ਕੋ 
ਆਸ਼ੈ ਕਹਾਂ । ਕਹਿ ਬੁਲਵਾਇ ਮਤਸਰੀ ਮਹਾਂ ॥੪੦॥ ਤਉ ਛਿਮਾਂ ਜੁਡਿ 
ਇਨ ਕੀ ਬਾਨੀ । ਨਹੇਂ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਕੀ ਬਿਧਿ ਕਿਮ ਠਾਂਨੀ । ਅਰ ਗਾਦੀ ਪਰ 
ਬੈਠਜੋ ਜੋਈ । ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਖੇ ਅਧਿਕਤ' ਹੋਈ ॥ ੪੧ ॥ਤਿਨ ਕੀ ਰੁਚਿ 
ਕੋ ਬਿਨ' ਬੁਲਾਵਨਿ । ਮੁਝ ਕੋ ਨੀਕ ਨ ਕਰਵਿ ਅਵਾਂਹਨ- ਇਮ ਰ 
ਬਜੋ ਨੌਰੇਗ ਮਡਿ ਕਰਿ ਕੈ। ਹਯੋ ਤੂਸ਼ਨਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਰਿ ਕੇ ॥ ੪੨॥ 
ਵਿਡਿ ਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਗਾਪ ਸੁਰਜ ਵਿੱਖੇ ਦਸਮਿ ਰਾਨ 'ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿ਼ਨ' ਪ੍ਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚੜਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ੪੦ ॥ 

੪੧, [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਣਕੇ ਰਾਮਰਾਇ ਦੀ ਈਰਖ। ਸ਼੍ਰਾਪ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੀ ਸੈਗਤਾਂ ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਇ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਰਸੈਂ' ਗੁਰੂ ਕੋ ਚਹੇ' ਕਾਮਨਾ ਪਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਨ ਕੇ ਰੋਗੀ ਤੁ 
ਦ੍ਗਿ, ਖਾਂਸੀ । ਮਹਿਮ' ਸੁਨਤਿ ਜਾਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸੀ । ਧਗੰਹੇ ਰਿਦੇ ਸ਼ਰਧਾ 
ਸ਼ੁਖਰਾਸੀ। ਦਰਸਤਿ ਰੁਜ ਗਨ ਤੁਰਤ ਬਿਨਾਸੀ ॥ ੨॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖਮਨ 
ਕੇ ਜਥਿ ਦੁਖ ਗਏ। ਅਪਰ ਸਮੀ੫ ਤਿਨਹੁਂ ਸੁਨ ਲਏ। ਰੁਜ ਪੀੜਤਿ 
.ਭਨ ਸੈਕਟ ਪਾਏ । ਸੁਨਤਿ ਸੁਜਸ੧ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਏ॥ ੩ ॥ ਦ੍੍ਗ ਤੇ 
ਦਿਖਹਿ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵਦ। ਅਨਕ ਰੀਤਿ ਰੁਜ ਪੀੜਹਿ ਤਾਵਦ । 
ਚਾਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਜਬਿ ਦਰਸੇ' । ਤਾਤਕਾਲ ਹੁਇ ਆਵਤਿ ਹਰਸ਼ੈ'॥੪॥ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤ ਫੂਲੀ । ਮਨਹੁ ਮਾਲਡੀ ਬਿਗਸਭਿ ਝੂਲੀ । 

"%ਨਦ ਸੁਖ । 



____ਸ਼੍ਰ| ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( 8੯੧੮ ) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਅੱਸੂ ੪੧. 

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪਹੁੰਚਤਿ ਹੈ' ਰੁਜਵਾਰੇ। ਭਰੀ ਭੀਰ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਰ 
॥੫॥ ਹੋਂਹਿ ਰੋਗ ਕੋ, ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼ੇ। ਜਿਮ ਤਮ ਤੋਮ ਤਰਨਿ ਕੇ ਪਾਸੇ” । 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਤਿ ਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । ਪਸਰਜੋ ਪੁਰੀ ਇਤਾਂਤ ਬਡੇਰ' ॥ ੬॥ 
ਦਕ ਦਿਨ ਸਭ' ਸੁਭਟ ਗਨ ਕੇਰੰ।ਸ਼ਸਤ ਬਸਤ ਯੁਤਿ ਸਜਤ ਘਨੇਰੀ 
। ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ ਧਨੀ ਦਿਸ਼ਿ ਏਕ । ਬੈਠਰਿ ਸਡਿਗਰ ਨਿਕਟਿ ਅਨੇਕ ॥ 
੭॥ ਖਰੇ ਮੈਵਰੇ ਹਦਿ ਅਰਦਾਸ । ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਿਖ ਠਾਂਢੇ ਪਾਸ। ਕੋ 
ਮਾਂਗਹਿ ਸਮਰਨਿ ਸਤਿਨਾਮੁ। ਕੋ ਜਾਚਤਿ “ਸੁਖ;ਸੁਤ;ਧਨ;ਧਾਮ' ॥੮॥ 
ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਮਂਗਨਿ ਕਰੇ। ਕੌ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਿ ਬਿਨੌ ਉਚਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਯਾ੫ ਰਹੇ ਸਭਿ ਮਾਹਿ । ਜਾਨਹਿ ਸਭਿ ਕੀ, ਦੇ ਪਨ ਤਾਂਹਿ॥ ੯॥ 
ਅਨਿਕ ਭਾਂਭੁ੍ ਰੁਜਗਨਕੋ _ਡੇਰ।ਪੁਰਿ ਤੇ ਉਠਿ ਗਮਨਜੋ ੜਿਸ ਬੇਰਾ।ਜ੍ਰ 
ਆਦਿਕ ਰੁਜ ਕਹਿੰ ਲੌ ਕਹੈ' । ਨਹ' ਸਬਿਰਤਾ ਤਿਸ ਬਲ ਲਹੈ' ॥੧੦॥ 
ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰਿ ਕਹੈਤੇ । “ਪਰਮ ਪਰਖ ਇਨ ਪੁਰਿ ਦੁਖ 
ਹੋਤੇ । ਬਡੋ ਕਰਤ ਸਭਿ ਅਜ਼ਮੜ ਲਾਇਕ । ਤਉ ਦਿਖਾਇ ਤੁਰਕ ਗਨ 
ਨਾਇਕ ॥੧੧॥ ਇਹ ਤੋ ਸਭਿ ਦੀਨਨਿ ਕੋ ਦਾਨੀ। _ ਦਰਸ਼ਨ ̀ਢਿਖੇ ਦੋਖ 
੮੫ ਹ'ਨੀ?”। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਜਸ ਭਨਤ ਸੁਨਤਿ ਹੈ'। ਮਹਿਮਾਂ ਸਭਿ ਤੋਂ 
ਅਧਿਕ ਗੁਨਤਿ ਹੈ' ॥੧੨॥ਗੁਰ ਸਿਮਰੇ ਪੁਨ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੂ । ਕਰਡਿ 
ਬਾਰ੩ਾਲਾ੫ ਜਿ ਪਾਹੂ।ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਰਾ। “ਪੂਰਿ ਤੇ ਨਾਸ਼ 
ਕੀਨਿ ਰੁਜ ਡੇਰਾ ॥ ੧੩ ॥ ਮਹਾਂ ਗੈਭੀਰ ਧੀਰ ਸੁਖ ਸਾਂਗਰ । ਬਯ ਲ& 
ਬੁੱਧੀ ਥਿਰ ਬਡ ਨਾਗਰ । ਸਰਬ ਲੋਕ ਜਸੁ ਪਾਵਨ ਕਹੈ । ਧਨੀ ਰੋਕ 
ਜਿਨ ਕੋ ਸਮ ਅਹੈਂ”॥ ੧੪॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਜੇਠੋ ਗੁਰ ਤਾਤ । ਨਾਮ ਸੁ 
ਰਾਮਰਾਇ ਬੱਖਯਾਤ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨੁਜ ਸੁਜਸੁ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ । ਜਬਾਂ 
ਬਿਲੋਕਿ ਚੈਦ ਬਿਹੁਮਾਂਹੀ”॥੧ ੫॥ਸਭਾ । ਮਬਾਰਆਇ ਸੋ ਗਯੋ।ਜਬਾਜੋਗ। 
ਭਹਿੰ ਸ਼ੈਠਤਿ ਭਯੋ । ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਜੋ ਜਸੁ ਕੋਰ । ਮਤਸਰ 
ਪਵਕ ਜ੍ਰਲਤਿ ਬਡੇਰ ॥ ੧੬ ॥-ਮਮ ਕੀਰਤਿ ਤੇ ਹੁਇ ਅਧਿਕਾਈ। 
ਸੁਨਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਮੁਝ ਡੇ ਵਿਰਿ ਜਾਈਹਟਯੋ ਨ ਆਵਨਿ ਤੋ, ਚਲਿ ਆਯੋ । 
“ਰੇਚਗੋ । "ਜਿਵੇਂ ਗਾਲ੍ਹ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਾਸ ( ਗਿਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦ। ਹੈ )। “ਤਿਸ ਨੂੰ (ਮਨ 
ਬਾੰਛਤ) ਦੇਦੇ ਹਨ । €ਜਿਵ ਦੇਦ ਵੇਖ ਕੇ (ਬਿਰਹਨੀ) ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ (ਦੁਖੀ ਹੈਦੀ) । 

੧ ਘ੪-ਜਗੇ' ਘਿਿ ਸਸਿ ਬਿਰਹਨ ਦੂ੪ ਖਾਹੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਚ ਪੁਤਪ ਨੂਰਸ। __( ੩੯੧੯) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੰਨ 6੧, _ 
ਗੋ; ਨ ਤਿਪਤਾਯੋ ॥੧੭॥ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਰਹਨਿ ਕੋ ਚਾਹਤਿ। 
ਲੋਨਿ ਬਡਾਈ ਦਰਬ ਉਮਾਹਤਿ । ਮਝ ਸਮ ਹੋਇ ਕਿ ਹੁਇ ਅਧਿਕਾਈ _ 
। ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਈ ॥ ੧੮॥ ਅਬਿ ਲੌ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਮਮ 
ਬਡਿਆਂਈ । ਹੁਤੀ ਬਿਸਲ ਬਧਤਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਤਿਹ ਰੋਕਨਿ ਕਹ ਇਹ 
ਚਲਿ. ਆਏ । ਅਪਨਿ ਭਾਵ ਬਿਲੀਦ ਦਿਖਾਏ ॥ ੧੯॥ ਇਹ ਤੋਂ ਮੋ ਤੇ 
ਜਰੀ ਨ ਜਾਇ। ਦੈ ਹੋਂ ਸਾਪ ਦੇਹੁ ਬਿਨਸਾਂਇ । ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਚਲੋ 
ਨਹਿ ਕੋਈ । ਬੁਰੀ ਕਰਤਿ ਭਲ ਹੋਵਤਿ ੧ ॥ ੨੦ ॥ ਇਹਾਂ ਬੁਲਾਯਹ 
ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਨਿ । ਸੋ ਨ ਭਯੋ ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਸੁਧਾਰਨਿ । ਸ਼ਾਂਹੁ ਸਮਪੀ 
ਤਿਹ ਜਸੁ ਕਹੈ' । ਅਪਰਨਿ ਕੀ ਕਯਾ ਗਿਨਤੀ ਅਹੈ ॥ ੨੧॥ ਮੁਝ ਤੋ 
ਕਰਹਿ ਬਡੋ ਅਧਿਕਾਰ।ਮਮ ਜਸ ਹੁਇ ਹੈ ਅਲਪ ਅਕਾਰਾ'!ਮਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਵਿਰ ਜਾਵਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਪਨਿ ਮਝਾਰੇ ॥ ੨੨॥ ਯਾੜੇ 
ਇਨ ਕੋ ਰਹਨਿ ਨ ਨੀਕੋ । ਇਸ ਤੇ ਬਧਹਿ ਮੋਹਿ ਦਖ ਜੀਕੋ-। ਇੱਤਕਾ- 
ਦਿਕ ਨਿਡ ਗਟੀ ਗਿਨੰਝਾ । ਜਥਿ ਕੇ ਪੁਰਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਦੁਖ ਹੋਤਾ ॥ ੨੩॥ 
ਸ਼ਾਹ ਸਮੀ੫ ਸੁਨਤਿ ਜਸੁ ਸੁੰਦਗਜਰ ਬਰ ਗਯੋ ਰਿਦੇ ਕੋ ਅੰਦਗਕਹਨਿ 
ਲਗਨ ਸਭਿ ਸਭ ਮੜਾਰੀ । “ਜਿਹ ਤੁਮ ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ ॥ 

_ ੨੪।ਬਾਲਕ ਬਯ ਮਹਿ ਬਿਘਨ ਬਿਸਾਲੋਆਦਿ ਸੀਤਲਾ ਕਰਤੀ ਕਾਲ੧ 
ਇਨ ਤੇ ਉਬਰਨਿ ਦੁਸ਼ਤਰ ਅਹੇ । ਬਡੇ ਹੌਨਿ ਪਨ ਪਾਛੇ ਲਹੈ ॥ ੨੫॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਖਾਜ” ਸੀਤਲਾ ਕੋ ਅਹੈ ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੇ ਆਇ।ਕਿਮ ਉਬਰੈ ਜਬਿ 
ਨਿਕਸਿ ਹੈ ਸਮਾ ਭਯੋ ਨਿਕਟਾਇ ॥੨੬॥ਬੌਪਈ॥ਨਹੀਂ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਸੀ 
ਆਗੇ । ਅਬਿ ਨਿਕਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਭਾਗੇ । ਜਥਿ ਉਬਰਹਿ ਤਬਿ ਜੀਵਨ 
ਆਸਾਂ। ਤੋਂ ਲਗਿ ਨਹਿ ਤਿਨ ਕੋ ਭਰਵਾਸਾ॥੨੭॥ਨੌਰੌਗ ਸਹਿਤ ਸੁਨਤਿ 
ਬਿਸਮਾਏ ।-ਦ੍ਰੈਸ਼ ਅਨੁਜ ਸੋ' ਸਰਾਪ ਅਲਾਏਹਮ ਸੋਂ ਨਹਿ ਮਿਲਿਬੇ ਤਿਸ 
ਚਾਟੂ' । ਤਉ ਦੁਖਹਿ ਛੋਭਤਿ ਮਨ ਮਾਂਹੁ ॥੨੮॥ ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਛਿਮਾਂ 
_ਕਰਭਿ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਠੋ ਹੌਰਵਤਿ# ਧਰਤਿ ਹੈ । ਲਖੀ ਜਾਇ ਇਨ ਮਹਿ 
ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ । ਹੌਰਵ ਅਰੁ ਰੀਭੀਰ ਜੁ ਚੀਤ”-॥੨੯॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਰਿਦੇ 
_ਮੈਂਹੇ ਜਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊ । (ਅੰ ਮੇਰਾ ਜਸ ਬੋੜਾ ਤੇ (ਅ4-ਕਾਰਾ=) ਵਿਅਰਥ 
ਹੈ ਜਾਊ । "ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਜੀ । ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । “ਖਾਣਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰ੍ਹ 
ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ । $ਹੋਲਾਪਨ । “ਇਨਾਂ (ਦੋਹਾਂ) ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਪ੍ਰੀਤੀ (ਉਲਟਤਾ) 
ਦਿੱਸਵੀ ਹੈ, (ਇਕ ਦੇ ਚਿਤ) ਰੌਲਪਨ ਹੈ ਦੁਸਰੇ ਦੇ ਰੰਭੀਰਤਾ। 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਂ4 ਸਚਜ । ( ੪੯੨੦) ਰਸ ੧੪ । ਸੀਸ ੪੧, 
ਬਿਚਾਰਬਿ।ਸੁਨਿ ਕੈ ਨੋ ਹੈਗਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਤਿ।ਕਯੋ' ਤੁਮ ਰਿਸਹਕ੍ਰਾਤਵਿਗ 
ਜਾਨੋ" । ਹਮ ਸੈਗ ਮੇਲ ਨਹੀਂ' ਸੋ ਮਾਨੋ॥ ੩੦ ।ਪੂਰਬ ਕਹਤਿ ਅਵਾਹਨਿ 
ਤਾਂਹੀਅਬਿ ਕਜੋਂ ਦੁਖਹ ਆਵਤਤੋਂ ਪਾਹੀਹੋਹ ਸੀਲ ਕਰਹਨਿਜ ਮੇਲ॥ 
ਆਪਸ 'ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਕਹੋ ਦੁਹੇਲਾਂ॥੩੧॥ਤੁਮ ਦੋਨਹ ਕੇ ਨਿਵਲ ਨ ਬੈਠ। 
ਕਹੋ ਸੁ ਹੋਇ ਦੁਖ ਕੈ ਸੁਖ ਚੈਨ । ਅਬਿ ਰਿਸ ਕਰਿ ਬੋਲਹ ਜਿਮ ਆਪ। 
_ਉਚਰਹਿੰ ਸੋਪਿ; ਪਰਹਿ 8੩੫ ॥ ੩੨ ॥ ਛਿਮਾ ਕਰੇ ਸੁਖ ਪਰਾਪਤਿ ਦੋਉ। 
ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮਾਨਹਿਂ ਸਭਿ ਕੋਉ । ਹਿੰਦਨਿ ਮਹਿ ਤੁਮ ਸਜਸ ਬਿਸਾਲ। 
ਅਰਪਹਿ ਧਨ ਕੌ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ” ॥੩੩॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਰਾਇ ਪੁਨ ਕਹਨ 
“ਪਿਤ ਕੋ ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਤਿਨ ਲਹਹੋ । ਦੋ ਬਿੰਸਤ ਸਤ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ । 

___ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਅਪਰ ਡਿਨ ਸੈਗ॥ ੩੪॥ ਸ੭ਦਨ ਸ਼ਿਵਕਾ ਬਾਹਨ 
ਘਨੇ । ਸਦਨ ਸਮੱਗੀ ਕੋ ਸਭਿ ਗਿਨੇ। ਅਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪਿਭ ਕੇ ਲੀਨੇ। 
ਮੁਝ ਕੋ ਸਭਿ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਨੇ ॥ ੩੫॥ ਅਬਿ ਦਿੱਲੀਪੁਰਿ ਸੈਗਤਿ ਸੇਵਾ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਆਨਿ ਬਨਜੋ ਗੁਰੁਦੇਵਾ । ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੈ' ਘਨੇਰੇ । 
ਨਹਿ ਐਸ਼ਰਜ ਚਾਹਤ ਮੈ ॥ ੩੬॥ ਸਭਿ ਵਿਧ ਸਂ ਮੇਰੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ । 
ਅਬਿ ਲੋ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਰਤਿ ਸੈਭਾਰ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਸਭ" ਸਭਿ 
ਕਹਿਈ । “ਤੁਮ ਜੇਠੇ ਕੋ ਛਿਮਾ ਸੁ ਚਹਿਈ? ॥੩੭॥ ਸਭਿ ਨੇ ਕਹਿ ਨੀਕੇ 
ਸਮੁਬਾਧੋ । ਮਤਸਰ ਕਰਤਿ ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਬਾਯੋ । ਸਭ! ਬਿਖੈ ਇਮ ਭਾ 
ਬਿਰਤਾਂਤ । ਕਹਡਿ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਡਿ ॥ ੩੮ ॥ ਪਸਰਤੋ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਭਾਖਡਿ । ਦੋਨਹ ਪੱਖਨਿ ਕਹੁ ਸਿਖ ਰਾਂਖਤਿ"। 
ਕੋ ਕਹਿ “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਝੇਦੇ।ਥਿਤ ਗਾਦੀ ਪਰ ਗਨ ਬਹੁਤੇਰ॥੩੯॥ 
ਛਿਮਾ ਆਦਿ ਤਿਨਹੂੰ ਮਹਿ ਪਈਅਤਿ । ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਅਧਿਕ 
ਲਖਈਅਭਿ!। ਕੌ ਕਹਿ “ਰਾਮਰਇ ਬਡ ਠੰਦ । ਕਰਾਮਾਡ ਦਿਖਰਾਇ 
ਬਿਲੈਦ? ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਿਖ ੜਗਰਾ ਪਾਈ । ਭਾਖਹਿੰ ਲਘੁਤ' 
ਅਰੁ ਬਭਿਆਈ । ਤਉ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾ। ਉਦੈ ਹੋਤਿ ਨਿਭ 
ਭਾਨ ਸਮਾਨਾ॥੪੧॥ਨਿੰਦਕ ਸਮ ਉਲਕ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ । ਸਿੱਖ ਤਾਮਰਸ 
ਬਿਕਸਿ ਸੁਹਾਵਤਿ । ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਹੋ ਤ ਬਡੀ ਬਡਿਆਂਈ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
“ਗਰ ਨੂੰ ਨੇਕੇ ਜਾਣਕੇ । "ਦੁਖਦਾਈ (ਵਾਕ) ਨ ਕਹੇ । ₹ਬਾਈ ਮ। “ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਫਾ । "ਸਿੱਖ 

_ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । $ਕੋਵਲ । 



ਤੂ ਪੁ (੩੯੨੧) ਰਸਿ ੧੦। ਅੰ; 8੨. 
ਸਮੁਦਾਈ ॥੪੨॥ ਭੀਰ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਰੇ । 

ਰੋਹ ਅਰੁਜ" ਆਨਹਿੰ ਉਪਹਾਰੇ । ਬੈਦਹਿੰ ਬੋਲਹਿ ਬਡਿ ਬਭਿਆਈ । 
ਜਪਹਿੰ ਨਾਮ ਦਰਸਹਿੰ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥ ੪੩॥ '%੩ ਛੇ ਰ੩ ਪੁਡ੫ ਸੁਰਜ ਗਰੰਝ ਦਸਮ 
ਮਾ ਅੰਸ। ੪੧ ॥ 

੨, [ਰਾਮਰਾਇ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਗਲੀ ਭਈ ਪ੍ਭਾਤਿ %%-ਮੰ-<੧= ੭੦੦ ਮਲੀ ਨੀ ਦੀਵਾ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਖਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਆਦਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਮਸੈਦ ਬਿਲੈਦ । ਅਰੁ ਪਰਿ ਕੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਆਏ। ਕਰਿ ਜੋਰਹਿੰ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੨॥ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ 
ਹੋਵਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਉਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਿ ਕਰਿ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਬਾਲ ਆਰਬਲ 
ਮਾਂਧੁਰ ਮੂਰਤਿ । ਦਿਪਤਿ ਬਿਕੂਖਨ ਸੋਦਰ ਸੁਰਤਿ॥੩॥ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ 
ਬੋਲਤਿ ਬਾਤੀ । ਦੈਂਤ ਪੰਕਤੀ ਹੀਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ । ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਤਿ 
ਦ੍੍ਿਗਨਿ ਚਲਾਏ । ਰੁਜ ਹਰਿ, ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾਏ ॥ ੪ ॥ “ਖੈਨ ਗੁਰੂ 
ਗੁਰ ਪੈਨ” ਉਚਾਰੈ।ਸੁਖਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਕ ਹਿਤਕਾਰੈਂ।ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ 
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਮਸੈਦ।ਬੋਲਯੋ ਬਾਕ ਹਾਥ ਜੁਗ ਬੰਦਿ॥੫॥ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਿਦਤਿ 
ਬਿਲੌਦ ਇੜਾਂਤ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਬਾਂਤ । ਨੌਰੈਗ ਸ਼ਾਹੁ 
`ਸਭਾ'ਮਹਿੰ ਕਾਲੀ । ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਕੌ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲੀ ॥ ੬॥ ਬਡੋ ਕਾਂਤ 
ਵਿਦਾ ਲਾ 1 ਕਲਾ ਲਾਗ ਕਲਿ ਬਹੁ ਕਿਯੋਂ । ਹੁਝੋ ਬੀਚ 
ਭਹਿੰ ਜੈਪੁਰਿ ਨਾਥ । ਸੁਨੀ ਹੋਇਗੀ ਸਗਲ ਗਾਥ ॥ 7 ॥ ਜਬਾ ਜੋਗ ਸੋ 
ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ। ਸੁਨੀ ਸੁਨਾਈ ਕਹੀਅਹਿ ਕਾਇ'?। ਦੇਵ ਬਾਂਰਤਾਲਾਪ 
ਕਰੇਤੇ । ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਜਵੇਤੇ ॥੮॥ “ਜਿਮ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਰ। 
ਹੋਇ ਅਵੱਸ਼, ਵਿਰੈ ਨਹਿੰ ਵੇਰਾ। ਕਿਸ ਕੀ ਸਕਾਨਪ ਚਲਿ ਹੈ ਨਾਂਹੀ । 
੫ਚਹਿ ਸਿਆਨੇ ਬੁਧਿ ਬਲ ਮਾਂਹੀ ॥ ੯€॥ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਭਿਠਿ ਕਹੁ 
ਸੋਈ । ਜਿਮ ਰਕ਼ਾਇ ਈਸ਼੍ਰਰ ਕੀ ਹੋਈ।ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਹਰਖਹਿਂ ਹੇਰਿ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋਇ ॥ ੧੦ ॥ ਬੇਮੁਖ ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਹਿੰ 
ਹਰਿ ਮੈਂ । ਲਖਹਿ ਆਪ`ਕੋ ਆਛੋ ਉਰ ਮੈਂ।ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਂਰਯੋ ਚਾਂਹਤਿ। 
ਭਾਣੇ ਮਾਨਿ ਪੁਸ਼ੈਨ ਉਮਾਹਤਿ ॥ ੧੧ ॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਦਾ । 
"ਅਰੋਗ । ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮ੍ਰੋਡੇ` ਰਹੀ ਹੈ । ' ਗੱਲ । ₹ਬਹ੍ਹਤ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰਨਾਂ ਕੀਤਾ । 
“(ਅਸੀਂ) ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹੀਏ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਝਜ। ( ੩੯੨੨) ਰਬੰਸ ੧੦ । ਅੰਸੂ ੪੧ 

ਤਨ ਹੈਤਾਂ ਕਉ ਤਯਾਗਹਿੰ ਤਦ।ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਇਸ ਲੋਕ ਮਬਾਰ।ਪੁਨ 

ਪਠੰਚਤਿ ਹਰਿ ਪਭ ਕੇ ਦਾਰਾ ॥੧੨॥ ਪਰਮਾਰ ਕਹੁ ਸਦਾ ਸੈਂਭਾਰਤਿ । 
ਇਸ ਜਗ ਲਾਗਿ ਜਨਮ ਨਹਿੰ ਹਾਰਤਿ । ਸਤਿਗੁਰ 'ਅੰਗ ਸੈਗ ਤਿਸ 

ਰਹੈ'। ਇਮ ਸੋ ਭਵਸਾਂਗਰ ਤਟ ਲਹੈ ॥੧੩॥ ਚਤੁਰ ਘਣੀ ਬੀਤੀ ਇਸ 
_ਭਾਂਡਿ । ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀ ਕਹਿ ਬਾਤਇੜਨੇ ਮਹਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ। 

ਆਇ ਨਿਕਟਿ ਨਿਜ ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੧੪॥ ਬੈਠਜੋ ਸਤਿਗਰ ਕੋਰ 
ਸਮੀਪ। ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕਜੋ ਮਹਾਂ ਮਹੀਘਤਬਿ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਾਂਬ ਕੌ ਜੋਚਿ 
ਬੋਲਕੋ ਅਵਲੋਕਝਿ ਨਿ੫ ਓਰ ॥੧੫//ਪ੍ਰਿਬੀਨਾਬ ਜੀ ! ਸ਼ਾਂਹ ਸਭਾਂ ਕੀ । 
ਕਹਹੁ ਬਾਰਝਾ ਸੁਨੀ ਤਹਾਂ ਕੀ । ਕਿਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਯਹੁ ਗੁਰ ਕੋਰਾ ਜਥਿ 
ਬੈਠਯੋ ਗੁਰ ਨੰਦ ਬਡੇਰਾ ॥ ੧੬ ॥ ਸਕਲ ਪੁਰੀ ਮਹਿੰ ਘਰ ਘਰ ਲਹਮ । 
ਕਿਨਨੂੰ ਕਿਮ ਕਿਨਨੂੰ ਕਿਮ ਕਹਜੋਜਬਾ ਜੋਗ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਤਿਹਾਂਗੇਤਥਿ 
ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇਂ ॥ ੧੭॥ ਸੁਨਜੋ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਰਾਵਰ ਸਤੋਂ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਿ ਕਹੋ ਤਿਮ ਅਬੈਮਸੁਨਤਿ ਰਾਉ ਲੈ ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸਸਿਰ 
ਧੁਨਿ ਕੀਨਸਿ ਬਾਕ ਪਕਾਂਸ਼॥ ੧੮॥ “ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ। 
ਨਾਹਕ ਦੈਸ਼ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਇ। ਮੈਂ' ਵਿਗ ਸ਼ਾਹੁ ਅਪਰ ਉਮਰਾਵ। ਕਰਤਿ 
ਸਰਾਂਹਨਿ ਇਨਹੁੰ ਸੁਭਾਵ ॥ ੧੯॥ ਰਾਮਰਾਇ ਇਡਨੇ ਮਹਿ ਆਏ । 

ਸੁਨਤਿ ਸੁਜਸੁ ਗੁਰ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ । ਪੁਰਬ ਚਹਤਿ ਹੀਨਤਾ ਕਰੀ । ਭਈ 
ਬਡਾਈ ਜਾਇ ਨ ਜਰੀ ॥ ੨੦॥ ਚਹਤਿ ਨ ਸ਼ਾ2 ਇਨਹਿ ਬੁਲਵਾਏ । 

ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂਹਿ ਅਨਾਏ । ਆਵਤਿ ਪੁਨਹਿੰ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਕੌ ਠਾਨਾ। ਬੈਠਿ 
ਸਭ ਮਹਿ ਬਾਕਾਂ ਬਖਾਨਾ॥ ੨੨॥-ਖਾਜ ਸੀਤਲਾ ਕੌ ਸਿਸ ਅਹੈ।ਗੁਰੜਾ 
ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ, ਮਿਤਿ ਲਹੈ-,ਇੱਭਕਾਦਿਕ ਬੋਲ੧ ਦੁਖ ਪਾਇ। ਇਨ ਕੀ 
ਮਹਿਮਾ ਜਰੀ ਨ ਜਾਇ! ॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਛੋਭ ਬਖਾਨੰ' । “ਜੋ 
ਨਹਿੰ ਕਹੈ ਤ ਕੁਛ ਨਹਿੰ ਜਾਨੈ।।ਯਾਂ ਤੇ ਹਮ ਭੀ ਡਿਸ ਕੋ ਕਹੈਂ। ਅਪਨਿ 
ਕਹਿਨਿ ਕੋ ਜਿਮ ਵਲ ਲਹੇ ॥੨੩॥ ਤਰਕੇ ਸ਼ੁਰ ਸੇਂ ਹਮ ਨਹਿੰ ਮਿਲਿ ਹੈ। 

“ਜਾਰ ਸਾਗਰ (ਨੂੰ ਤਰਕੇ) ਕੌਂਦੇ ਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਬਾਘਾ: =ਸ੍ਰਾਪ । 
7ਅਸੀਂ` ਕੁਦ ਨਾ ਆਖਥੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਗਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਓਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਬਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇ” ਗੁ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਇਕ ਬੋੱਦੇ ਨੂੰ ਗਦੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ; 
ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਹੋਂ ਗੁਰ ਪੁਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੨੩ ) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਅਸੂ ੪੨. 

ਕਯੋਂ ਮਤਸਰ ਜ੍ਰਾਲਾ ਸੋ ਜਲ ਹੈ । ਯਾਂਡੇ ਜਥਿ ਲਗਿ ਜੀਵਤਿ ਰਹੈ । ਤਨ 
ਮਨ ਤੇ ਜਲਨੋ ਬਹੁ ਲਹੇ ॥ ੨੪॥ ਛਿਭ ਚਾਹਤਿ ਸੈਤਤਿ" ਬਹੁ ਮੇਰੀ । 
ਪੁਜੀਹ' ਜਗਤ ਮਹਿ ਫਲਹਿ ਬਡੇਰੀ । ਹਾਰਹਿ ਕਰਤੋ ਬਜਾਹ ਉਪਾਇ। 
ਭਉ ਪੁੰੜ੍] ਕਹੁ ਕਿਮਹੁ ਨ ਪਾਇ ॥੨੫॥ ਰਹੈ ਅਪੁੱਤ ਬਿਸੂਰਡਿ ਜੀਵਹਿ। 
ਸੁਖ ਸੈਤਤਿ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨ ਬੀਵਹਿ । ਅਵਗਤਿ ਮਿਤ ਹੋਇ ਹੈ ਐਸੇ। 
ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਨਿ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕੈਜੇ॥ ੨੬॥ ਅਵਰਨਿ ਕੀ ਇਹ ਮਿਰਿੜੂ 
ਬਡਾਵੈ । ਨਿਜ ਮ੍ਰਿਤੁ ਥਿਖੈ ਗਕਾਨ ਬਿਸਰਾਵੇ । ਤੀਨਹੁੰ ਸਰਾਪ ਹਮਾਰੇ 
ਸਹੈ। ਮਿਰਹਿ ਨ ਕਿਮਹੁੰ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹੈ ॥ ੨੭॥ ਹਮਰੇ ਜੀਵਨ 
ਮਰਨ ਸਮਾਨਾ । ਤਨ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੇਤ ਪਹਿਚਾਨ । ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਨਿਸ਼ਢੈ 
ਮਰਿਹੈ । ਮੁਰਖ ਜਿਯਨਿ ਆਸ ਕਹੁ ਕਰਿਹੈ ॥ ੨੮॥ ਹਮ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਾ੫ 
ਛਿਮਾ ਕਹੁ ਕਰ੩3। ਲਖ ਕਰਿ ਸਿੱਖਯ ਨ ਸ਼ਰਧਾ ੧੩੩ ।-ਇਨ ਮਹਿ 
ਸਮਰਥ ਜੇ ਨਹਿ ਐਸੇ । ਭਲੋ ਕਰਹਿ ਪਰਲੋਕ ਸੁ ਕੇਂਸੇ=॥ ੨੯॥ ਇਮ 
ਬਿਚਾਰ ਹਮ ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਕੁਛਕ ਦਿਖਾਂਵ। ਦੁਹ 
ਸੁਭਾਵ” ਨਿਜ ਕ੍ਰਾਤਹਿ ਕੋਰਾ। ਅਰੁ ਤਿਸ ਕੋ ਵਲ ਦਿਯਸਿ ਬਡੇਰ॥੩੦॥ 
ਅਪਨੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਨਹਿ ਕਹਨਾਂ। ਦਿਯੋ ਸ੍ਰਾਪ ਇਹ ਦ੍ਰੈ ਬਿਧਿ ਲਹ੧ੋ” । 
ਸੁੰਨ ਕਰਿ ਨ੍ਿਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ । ਔਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੁਦਾਈ॥ 
੩੧॥ਕਰ/ਹਿੰ ਸਤੁਤਿ ਬ2“ਤੁਮ ਰੈਭੀਰ। ਧੀਰਜਵੈਤਨਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰਕੁ ਧੀਰ। 
ਗਲ 

“ਸੋਲਾਦ । ”ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਵੇਰ] । ₹ਜੇ ਛਿਮਾਂ ਨੂੰ (ਧਾਰਨ) ਕਰਦੇ ਤਾਂ"। ?ਕਰਜਾ ਸਭਾਵ । 
#ਇਨ੍ਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੇ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਧ ਵਜ਼ਿ ਹੋਕੇ ਸ਼ਰਾਘ ਨਹੀ 

ਦਿਤਾ, ਸਰੋਂ ਇੰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨ ਅਰੀਮ ਵਾਚ ਕੇ ਭਵਿੱਖ੧3 ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀ 
ਦੇ ਕਾਰਲ ਦੈ ਸੇ ਹਨ । ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਬਲ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ਰੱਖਦ, ਇਸ ਦਾ ਉਲ੍ਹਮਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਇ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂਦ। ਹੈ ।' ਦੂਸਰੇ 
ਸੈਗਤਾਂ ਜ ਗੁਰੂ ਗੇਂਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤ/ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਸ਼ 
ਹੈ ਜਾਚ ਓਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਤਮ ਬਲਹੀਨ ਸਾਂਡੀ ਪੁਲੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇ” 
ਕਰੇਗਾ ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਮੈਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਡ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ 
ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੋਕ ਵਿਗਾੜੇਗੀ । ਇਲ੍ਹਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣ ਕੁਛਕ ਪੂਰਭਾਵ ਦੋਂ ਸਿਆ। 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਡਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਗਰ ਗਦੀ ਦੀ ਸੌਂਤਜਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। 

_ ਕੈਧ ਬ੍ਰਿਡੀ ਤੇ ਬਨ ਲੋਣ ਦੀ ਅਕਾਂਖਨ ਇਸ ਢਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । 



ਸ੍ਰ ਹੇਰ ਪੁਤਾਘ ਹੈਰਜ । (8੯੨੪) ___ਰਸਿ੧6। ਸੰਸੂ 88, 
ਲਖਿਯਭਿ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਤੁਮਾਰੀ । ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ 
੩੨॥ ਤੁਮ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਸਪੂਤ।ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਜਿਨ ਕੀਮਤਿ ਪੁਤ'। 

_ਕੋ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਮੜ। ਕਰਿ ਹੈ । ਭਛਗਨ ਸਸਿ ਕਿਮ ਰਵਿ ਸਮਸਰ ਹੈ 
॥ ੩੩॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਆਦਰ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । ਮਹਿਮਾ ਭਾਖਤਿ ਅਪਰ 
ਅਪਾਰੇ । ਲੈ ਆਗਯ' ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵੇਰ । ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਠਜੋ ੧ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੇਰਿ ॥ ੩੪ ॥ ਗਯੋ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਭਾ ਮਬਾਰੇ । ਪਹੰਚਯੋ ਨਿਕਟਿ ਬਿਨਾ 
ਹਫਕਾਰੇ” । ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਤਹਿ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । ਹੁਤੇ ਜਹਾਂ ਉਮਰਾਵ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ਕਜੋਹੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਚਲਾਏ । ਮਹਦ ਸੁਜਸੁ ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਬਿਦਤਾਏ। ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨਾਵਤਿ ਗਾਬ।ਸੁਨਤਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ 
ਨਾਬਾ॥੩੬॥ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਜਿ ਆਦਿ । ਦਹਿਦਿਸ਼ਿ ਸਰਾਪ ਸੁਨ 
ਬਿਸਮਾਦ । ਹਹਿਰੜਿ੯ ਰਿਦੈ ਨ ਆਛੀ ਮਾਨੇ । ਸਵਲ ਬਚਨ ਦਹ 
ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਜਾਨੇ ॥ ੩੭ ॥-ਬਰਬਾਦ ਨ ਹੁਇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਂਦੀ । ਸਿੱਖਕ 
'ਮਸੈਦਨਿ ਗਨ ਅਹਿਲਾਦੀ?-। ਪਸਰੀ ਬਾਤ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਹੋਈ । ਨਮੋ 
ਕਗੀਹਿ ਗਮਨੇ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥ ੩੮॥ ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕੋਸੇ ਹੁਇ ਜਾਇ।ਕਾਤ 

_ਪਰਸਪਰ ਬਾਦ ਉਠਾਇਸ਼੍ਹੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਡਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ।ਜਿਨ ਕੇਚਲਿਤ 
ਅਨਿਕ ਗੁਨ ਰੁਰੇ ॥ ੩੯ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਿ ਤੇ ਭਏ ਇਕਾਂਤ ਪੁਨ ਸਹਿਜ 
ਸਮਾਧਿ ਸੁਹਾਇ।ਕਵਿ ਸੈਤੋਖਸਿੰਘ ਬੈਦਨ' ਸਡਿਗੁਰਕੇ ਜੁਗਪਾਇ॥੪੦॥ 
ਇੱਗਿ ਸਰੀ ₹ਰ ਪ੍ਭਾ੫ ਸੁਰਜ.ਗਿੱਬੇ ਚਸਮਿ ਭਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੁਗ ਵਰਨਨ ਨਾਮ ਬੈਡਾਲੀਸਮੇ ਐੌਸੂ ॥ ੪੨ ॥ 

੪੩. ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੇਟ! ਲੈਕੇ ਅਆਇਆ]। _ 
ਦੌਰਰਾ॥ਸ਼ਾਹੁ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸੁਜਸੁ ਸੁਨ/ਸ਼੍ਹੀ ਹਰਿੜ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸਾਲ।ਕਰਾਮਾਤ 
ਸਾਹਿਬ ਧਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ _ਦੁਖਰਾਲ” ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਹਤਿ ਸ਼ਾਹ ਮਨ 
ਪ੍ਰੋਮ ਬਢਾਈ/ਸੁਨੀਦ ਤੋ ਜੈਸਿੰਘ ਸਵਾਈ! ਹਮਰੇ ਸੈਗ ਮੇਲ ਕਿਮ ਹੋਇ। 
ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਚਹਿੰ ਕੈ ਨਹਿ ਸੋਇ ॥੨॥ ਸੌਮ ਸਰੂਪ£ ਆਰਬਲ ਬਾਲ । 
ਉਚ ਰੀਭੀਰ ਸਧੀਰ ਬਿਸਾਲ । ਏਕ ਬਾਰ ਮਿਲਿਬੋ ਕਹਿ ਲੀਜਹਿ। ਤਿਨ 
ਪ੍ਰਮਨਤਾਂ ਯੁਡਿ ਠਹਿਰੀਜਹਿ! ॥ ੩॥ ਜੋਪੁਰਿ ਨਾਥ ਕਹਤਿ ਕਰ ਜੋਰੇ । 

ਘਵਿੱਟ੍ । "ਬਿ&। ਰੋਕੇ । “ਕੰਬ ਗਏ । “ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਖ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲ (ਗੱਦੀ) । 
੧4#ਨ ਹੋਕੇ (ਸਾਡਾ ਸਰ) ਓਹ ਢਾਪੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠਹੀਂ ਢਾੂੰਦੇ। #ਦੰਦਮਾ ਵਤ (ਪਿਆਰਾ) ਦੂਘ 



ਸਰ ਗੁਫੇ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । (8੯੨੫) ਰਸਿ ੧6। ਸੀਨ 63, 

“ਕਿਸਟੂੰ ਪਠਹੁ ਸਡਿਗੁਰੂ ਓਰੇ । ਮੈਂ ਗਮਨੋ' ਸੋਗ ਬੂਝਹਿੰ ਜਾਈ । ਜਿਮ 
ਹੁਇ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੇਹਿ ਬਤਾਈ ॥੪॥ ਮਿਲਿਬੋ ਠਹਿਰਹਿ ਤੌ ਚਲਿ ਆਵਹਿੰ। 
ਨਾਂਹਿਤ ਰਾਂਵਰ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹਿੰ। ਬਰਤਹਿਂ ਨਿਜ ਇੱਛਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ । 
ਬੋਲਿਬ ਮਹਿ ਢਾਤੁਰ ਮਤਿ ਭਾਰੀ" ॥੫॥ ਲਾਖਹੁੰ ਸੇਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਂਵੈ। 

_ਕੌਸ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਤੇ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਕਹੇ' ਆਨਿ-ਹਮ ਸੈਕਣ ੫ਰਯੋ।ਤਿਸ 
ਬਲ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰ੧ ॥੬੬॥ ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲ॥ ਰ 
ਕਾਫਿ ਕਸ਼ਟ ਕੌ ਕਿਯੋ ਸੁਖਾਲਾ-। ਕੋ ਕਹਿ-ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਉਪੰਨ । 
ਭਏ ਮੋਹਿ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੇਨ-॥ ੭ ॥ ਇੱਝਕਾਦਿਕ ਭਾਖਤਿ ਅਰਦਾਸ। 
ਅੰਤਰਜਾਂਮੀ ਪੂਰਹਿੰ ਆਸ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ । ਹੋਡਿ ਸੁਨੀ , 
ਅਰੁ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੮ ॥ ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿ ਮੈਂ 
ਨਰ ਪਠਿ ਦੀਨਾ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ।ਹੇਤ ਅਵਾਹਨ ਪਠੀ 
ਨਿਕੋਭ ॥ ੯॥ ਮੋਹਿ ਦੂਤ ਕਰਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ।ਆਨੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹਿਤ 
ਅਧਿਕਾਇ! । ਕਹਿਤਿ ਸ਼ਾਹੁ “ਕਹੁ,ਕਿਸੇ ਪਠਾਵੈਂ।ਹਮ ਭੀ ਬਹੁ ਉਪਹਾਰ 
ਚਢਾਵੈਂ”॥ ੧੦॥ ਇਤਨੇ ਬਿਥੇ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਆਯੋ । ਪੁੱਤਰ ੫ਖਿ ਕਰਿ ਉਰ 
ਹਰਖਾਯੋ । ਅੰਕ ਲੇਯ ਕਰਿ ਕਹਯੋ ਲਡਾਇ। “ਤੁਮ ਹੀ ਗਮਨਹੁ ਗੁਰ 
ਨਿਕਣਾਇ॥੧੧॥ਜਿਮ ਬਾਲਿਕ ਬਯ ਅਹੇ ਤਿਹਾਰੀ ।ਭਿਮ ਗੁਰ ਹਿੰਦਨਿ 
ਕੀ ਇਕ ਸਾਰੀ। ਏਕ ਰਕੇਬੀ ਭਰਹੁ ਜਵਾਹਗਇਿਕ ਮਹਿ ਧਰ ਦੀਨਾਰ 
ਸੁ ਭਾਹਰ ॥੧੨॥ ਔਰਪਹੁ ਜਾਇ ਭਲਾ ਨਿਜ ਜਾਜ਼ਹੁ । ਹਿਤ ਕੇ ਬਾਕ 
ਕਹਿਨ ਮਹਿ ਰਾਚਗਹਮਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਵਹੁ । ਜੋ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ, 
ਏਵ ਅਲਾਵਹੁ॥੧੩॥-ਅਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹੁ ਲਿਖਵਾਇ-। ਸੋ ਆਨਹੁ 
ਲਿਖਿ ਹਮਹੁ ਦਿਖਾਇ”। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਹੋਯਹੁ ਤਗਾਰ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ 
ਕੇ ਲੈ ਉਪਹਾਰ ॥੧੪॥ ਗਮਨੇ ਸਾਬ ਕਿਤਿਕ ਉਮਰਾਵਥਿਸਤ੍੍ ਬਿਕੁਖਨ 
ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਵ । ਚਲਯੋ ਸੈਗ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ । ਬੁਲਤਿ ਨਕੀਬ ਸੂ 
ਬਾਂਜ' ਬਜਾਈ ॥ ੧੫॥ ਨਰ ਧਨਾਢ ਅਰ ਬੁੱਧਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਇਲਮ ਬਿਬੋ 
ਕਮਲ ਸੈਗ ਚਾਲੋ। ਸਨੋ ਸਨੇ ਪੁਰਿਖਿਖ੫ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ। ਗਮਨੜਿ ਦੇੜਿ 
ਸਭਿਨਿ ਅੰਹਿਲਾਦਾ ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਕਰਿ ਸੁਧਿ ਗਈ। 
ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਚਤੁਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹਨ । "ਵਾਜੇ । “ਭਾਵ ਜੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ 
ਸਹਲੇ ਤੋਂ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰੋਜ ! (੩੯੧੬) ਗਸਿ ੧6। ਲੰਨ ੪੩. 

ਆਇ ਸ਼ਜ਼ਾਂਦਾ ਭੇਟਨਿ ਲਈ” । ਤੜਛਿਨ ਕਹਿ ਕਨਾਂਤ ਤਨਵਾਈ ' 
ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਕੇ ਵਰਸ਼ ਭਸਾਈ ॥੧੭॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ ਸਜਿ ਕੈ ਬਿਧਿ 
ਨਾਨਾ । ਬੈਠੇ ਆਨਿ ਸੁਭਟ ਬਲਵਾਨਾ । ਬਿੰਦ ਮਮੈਦ ਮੇਵੜੇ ਆਏ । 
ਚਵਰਦਾਰ ਲੈ ਚਵਰ ਵੁਰਾਏ ॥ ੧੮॥ ਕਰੀ ਕਨਕ ਰੂ ਸੁਠ ਛਰੀ' । 
ਛਰੀਦਾਰ”ਕਰਿ ਪੰਕਤਿ ਖਰੀ।ਖਰੀ ਸਭਾ ਆਲਸ ਪਰਹਰੀ%ਹਰੀ ਮਨਹੁ 

_ਲਥਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕਰੀ“ ॥੧੯॥ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਹਿੰ ਰਾਂਗਰਾਗ'ਪ੍ਰਕੂ ਕੌ 
ਜਿਸਤੇਜਾਗੇ । ਤਿਸਛਿਨ ਆਇ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਗਇਉ । ਵਹਿਰ ਕਨਤ ਸੁ 
ਨੰਮ੍ਰੀ ਭਾ ਇਉ%੨੦॥ਕਨਕ? ਰਕੇਬੀ ਦੋਨਹੁ ਆਗੈਮੁਹਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤਿ 
ਸੁ ਜਾਗੇਗਹੀ ਮੇਵੜੇ ਹਾਥ ੫ਸਾਰਿ।ਕਰਿ ਉਚੀ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰਿ॥੨੧॥ 
ਸਾਦਰ ਸਭਿ ਉਮਰਾਵ ਸਮੇਤ । ਸਥਿਤ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਬੀਚ ਨਿਕੋਤ । ਸਿਰ 
ਨਿਵਾਇ ਸਭਿ ਬੈਠਤਿ ਭਏ । ਜੈਪੁਰਿਨਾਬ ਅਗਾਉ ਕਿਏ॥ ੨੨॥ ਕਰੀ 
ਬੋਦਗੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ । ਬਹੁਰੋ ਕਹੀ" ਮਿਲਿਨਿ ਕੀ ਬਾਤੇ':-/ਹਜ਼ਰਤ 
ਰਿਦੈ ਲਾਲਸਾ ਅਹੈਂ੧ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ॥ ੨੩॥ ਇਸੀ ਹੇਤੁ 
ਕਰਿ ਪਠਜੋ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ । ਜੋ ਨਿਤ ਦੇ ਪਿਤ ਰਿਦ ਅਹਿਲਾਦ॥ਜੈਪਰਿ ਨਾਥ 
ਸਾਬ ਬਹੁ ਕਹੇ। ਬੀਚ ਪਾਇ ਆਵਾਹਨਿ ਚਹੇ'॥੨੪॥ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ 
ਮਿਲਿਬੇ ਕੋਰ । ਮਗ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕੇ ਚਲਤਿ ਬਝੇਗ ਤੁਮ ਸਮ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੌ ਚਾਹਤ । ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬੀਚ ਦਿਨ ਰੇਨ ਉਮਾਹਤਿ ॥ ੨੫ ॥ ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 
ਸ਼ਾਹ ਬਡਾਈ । ਰਾਖਤਿ ਸਾਚ ਪਾਜ ਉਘਰਾਈ"'।ਨਹੀਂ ਦੋਭ ਕੋ ਮਾਨ।9 
ਨਿਮੈਂ। ਤੁਮ ਕੌ ਬਡ ਲਖਿ ਭੋਜਜੋ ਹਮ? ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੇ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ।'ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਮ ਕਰਤਾ ਤੁਮ ਓਰ । ਪ੍ਰਥਮ ਲਾਲਸਾ ਮੇਲ ਕਰਨਿ 
ਕੀ । ਬੇਠਿ ਨਿਕਣਿ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਵਨ ਕੀ ॥੨੭॥ ਹੁਇ ਪ੍ਸੇਨ ਜੇ ਤੁਮ 
ਉਰ ਚਾਹੋ । ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਿ ਮਿਲਿਨਿ ਉਮਾਹੋ । ਜੋ ਰਾਵਰ ਕਹ ਨੀਕੀ 

“ਹੱਬਾਂ ਵਿਚ ਸੇਨੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਦੇਬਾਂ । “ਚੇਬਦਾਰ । “ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ।“ਹਾਬੀ ਨੁਪ 
ਵੈਗੇਆਂ ਲਈ ਮਾਨ (ਇਹ) ਸ਼ੇਰ (-ਸਭਾ) ਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।(ਅ)ਸਭਾ ਲ੪ ਰਹੀ ਹੈ (ਗੁਰ ਜੀ 
ਨ ਸਰ ਰੂਪ, ਵੇਰੀ ਰੂਪ ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ । “ਪ੍ਰੇਮ$`:;ਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨੰਮ੍ਰੀ ਤੂਤ ਹੋਇਆ 1 
ਸੋਨ ਦੀ । ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹੀ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਕਲਸਾ ਹੈ ( ਮਿਲਨ ਦੀ )। 

“੧(ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ) ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਢਾਹੁੰਦ। ਹੈ । "(ਘਾਜ=) ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸੱਚ 
ਨੂੰ ਰਖਦਾ ਹੈ ( 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਫ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ। ___ (੩੯੨੭) ਰਾਸਿ ੧੦। ਸੰਧੂ ੪੩, 

ਨਾਹਿਨ । ਕਾਰਨ ਅਪਨੇ ਨੇਮ ਨਿਬਾਹਿਨਿ ॥ ੨੮॥ ਤੋਂ ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਵਹੁ । ਬੀਚ ਪਾਰਸੀ ਕੇ ਲਿਖਵਾਵਹ।ਸਨਤਿ ਪ੍ਸੈਨ ਹੋਇ ਹੈ 
ਸ਼ਾਹ । ਮਿਲਿਬੇ ਸਮ ਜਾਨਹਿ ਮਨ ਮਾਂਹ ॥੨੯॥ ਮੁਝ ਪਰ ਹਕਮ ਸ਼ਾਹ 
ਕੋ ਐਸ। ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਮਿਲਿ ਹੈ' ' ਜੈਸੇਤੁਮਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਤੀ ਜਾਇ 
ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ' ਤਿਮ ਕਹੋ ਸੁਨਾਇ? ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭਿਲਿ 
ਬਖਾਨਯੋ । ਜਥ! ਜੋਗ ਇਮ ਮਤੋ ਸੁ ਮਾਨਯੋ। ਸਹਤ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਸਭਿ 
ਕਹਿ ਲੀਨਸਿ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸਿ ॥ ੩੧ ॥ “ਨਹਿ 
ਮਿਲਿਬੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇਈ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਪਠੇ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ ਤੇਈ । ਪ੍ਥਮ 
ਲਿਯੋ ਸੁਨਿ ਸਕਲ ਬਿਤਾ: । ਪੁਨ ਤਿਸ ਕੌ ਕਹਿਬੇ ਕਯਾ ਬਾਤ ॥੩੨॥ 
ਬਿਨ ਮਿਲਿਨਿ ਭਾ ਕਿਡਿਕ ਬਿਕਾਂਗਮਿਲੇ ਹੋਡਿ ਕਯਾ ਕਰਹਿ ਉਚਾਗ 
ਇੱਡਕਾਦਿਕ ਲਖਿ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ।-ਸ਼ਾਹ ਨ ਮਿਲਹੁ-ਕੀਨਿ ਹਣਕਾਰੇ 
॥੩੩॥ ਸੋ ਕਹਿਬੋ ਹਮਰੇ ਮਨ ਨਾਲ । ਉਲੰਘ ਨ ਸਕਹਿੰ ਕਿਮਹੁਂ' ਕਿਸ 

_ਕਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂ ਮਤਿਵਾਨ ਸੁਜਾਨਾ । ਅਸ਼ ਬਿਤੰਤ ਸਭਿ ਲਖਹਿ 
ਮਹਾਨਾ॥੩੪॥ਸਤਿਗੁਰ ਘਹ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਜੈ। ਪਠਹੁ ਬਿਚਾਰਹੁ ਰਿਦੈ 
ਧਰੀਜੈ । ਚਲਹੁ ਪੰਥ ਤਿਸ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੌ ਕਸ਼ਰ 
ਮਿਟਾਂਵਹੁ! ॥ ੩੫॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਉਚਾਰਾਂ । ਨਵੀਸਿੰਦ 
ਸੁਨਿ ਲਿਖਿਬੇ ਤਜਾਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋਰ ਬਠਾਯੋ । ਬੀਚ ਪਾਰਸੀ 
ਕੋ ਲਿਖਵਾਯੋ ॥ ੩੬ ॥ ਸ਼ੀ ੫ ਵਾਕ:-- 

ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਧੇ ਹੋਇ ॥ ਜਾ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਸਢਾ ਮੈਇ ॥ ਕਿਆ ਮੇਵਾ 
`_ ਕਿਆ ਘਿਉ ਗੜ ਮਿਠਾ ਕਿਆ ਮੈਂਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ ॥ ਕਿਆ ਕਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ 

ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਹਿ ਕੋਗ ਬਿਲਾਸ ॥ ਗਿਆ ਲਸਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬੰ! ਖਵਾਸ਼ੀਵ _ 
ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਂਅ ਵਿਣੂ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਣਾਸੁ$ । ੨॥ 

ਬੌਪਈ ॥ 'ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਯੋ । ਬਿਨ ਸਤਿਨਾਮ ਵਿਰਾਗ 
ਜਨਾਧ।ਸਭਿਤੂਸ਼ਨਿਹੁਦਿ ਬਾਕ ਸੁਨੰਤੇ।ਗਿਰਾਮਧੁਰ ਤੇ ਧੈਨਭਨੌ3॥੩੭॥ 
ਦਯੋ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਸਿਰਪਾਇ । ਮਧੁਰ ਪੁਸਾਦ ਦੀਨਿ ਮੰਗਵਾਇ। ਸਾਦਰ 
ਝਬਿ ਰੁਖ਼ਸਦ ਕੋ ਕਰੇ।ਨਿ ਕਸੇ ਉਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਾ ਧਰੇ॥੩੮॥ਗਏ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ 
 ਟਕਨਲਕਰਦਜਰ=-ਮਕ=-=ਦਦਰ=ਦ << ਲ===< << >੩€=------<<--= ਦਾ “ਮਮ. "ਮਿ 

_੧ਕਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । “ਚਬਦਾਰ। “ਦੌਰੀ ਬਚਦਾਜ਼। "ਸਾਹੇ ਖਢ਼ਬ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਖ ਸੂਰਜ | ( ੩੯੨੮) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੱਸੂ 88, 

ਬੈਠੇ ਜਾਇ। ਸਭਿ ਪਸੈਗ ਤਹਿੰ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਜੋ ਲੋ ਕਰ 
ਮਹਿੰ ਸ਼ਾਹੂ । ਪਠਨਿ ਲਗੜੋ ਚਿਤ ਧਾਰਿ ਉਮਾਹ ॥੩੯॥-ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੀ 
ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ । ਬਿਨ ਸਿਮਰੈ ਬਿਸ਼ਯੈ ਸੁਖ ਕਹਾਂ। ਮਿੱਥਯਾਂ ਸਭਿ ਜਗ ਕੀ 
ਬਝਿਆਈ । ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹਿ ਬਿਰਤਾ ਪਾਈ-॥ ੪੦ ॥ ਹਰਖਕੋ ਉਰੇ 
ਅਵਰੈਗ ਲਖਿ ਸਾਂਦੀ । ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਭਾਵ ਬਿਖੈ ਬੁਧਿ ਰਾਚੀ।ਨਹਿੰ ਆਵਨ ਕੋ 
ਹੇਤੁ ਸੁਨਾਯੋ ।-ਰਿਸੋ ਕਰਾਝ ਮਤਸਰ ਤ੩੫੩ਾਯ-॥ ੪੧॥ ਸਭਿ ਗੁਨ 
ਮਹਿੰ ਗੌਰਵ ਪਹਿਚਾਨੇ ।-ਬਾਲ ਬੈਸ ਬੁਧਿ ਬਲੀ ਮਹਾਨੇ। ਇਨ ਸੋਂ ਮੇਲ 
ਕਰਨਿ ਹਠ ਧਰਿ ਕੈ।ਨਹਿੰ ਨੀਕੀ ੩ ਲਗੀ-ਬਿਚਰਿਕੈ'।੪੨॥ ਦੋਹਰਾ॥ 
ਪੁਨ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਸ਼ਾਹਿ ਨੇ ਹਠ ਕਰਿ ਭਾਬਜੋ ਨਾਂਹਿ । ਮਨ ਮੈਂ ਅਸ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੋਂ, ਕਹਯੋ ਨ ਅਪਰੈ ਪਾਹਿ ॥ ੪੩ ॥ “੩ ਦੁ ੩੧ ਪੜ ਕੁਲ ਵਿੰ੯ ਲਮ 
ਭਾ“ ਗੰਡਕ਼੍ਨ' ਪਰਰਥ ਬਫਨਨੇ ਨਮ ਕਿਿਫਾਲੀਸਮੇ ਅੰਨ 8 ੪੩ ॥ 

੪੪. [ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਪੁਰੀਖਜ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ 'ਦੇਕ ਦਿਵਸ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਕਹਿ ਜੈ ੫ਰਿ ਨਾਬ ਕਿ ਸਾਬ/ਬਾਲ ਬੈਸ 
ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਮਹਿੰ ਹਿੰਦੁ ਪਦ ਮਾਂਬ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਪਰ ਲੌਕ 
ਜੁਤਿ ਤੁਮ ਭੀ ਕਹੇਗ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਡ ਲਹ3ੋ। ਸਜਸ ਸੁਨਾਵਤਿ 
ਹੈ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਇਕ ਤੇ ਸੁਨਿ ਦੂਸਰ ਸੁਧਿ ਹੋਈ॥ ੨॥ ਕਹਾ ਕਹੀ 
ਹੈ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬੀਢ। ਦੇਖਾਂ ਦੇਖੀ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚ। ਤੁਮ ਭੀ ਕਬਿ ਪਰਖਜੋ 
ਕੈ ਨਾਂਹਿਉਪੜਾ ਲੀਨਿ ਕੋ ਇਕ ਬਿਧਿ ਕਾਹਿ” ?॥੩॥ ਜੇ ਪੂਰਬ ਪਰਖੜੋ 
ਨਹਿ ਕਬੇ । ਉਚਿਤ ਪਤਾ ਲੈਬੇ ਕਹੁ ਅਬੈ। ਜਿਮ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾਮਲ ਪਹਿ- 
ਚਾਨਹੁ । ਸਹਿਤ ਨੰਮਿ੍ਤ ਤੈਸੇ ਠਾਨਹ?॥ ੪ ॥ ਸੁਨਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲਕੋ 
ਕਰ ਜੋਰਿ। “ਕੁਛ ਦੁਰਬਾਕ ਨ ਕਹਿ ਮੁਝ ਓਰ। ਅਸ ਪੁਰਖਨਿ ਕੋ ਪਰ 
ਖਨਿ ਕਰਨੋ । ਲਘੁ ਸਰਪਨਿ ਸੋਂ ਖੇਲਨਿ ਬਰਨੋ॥ ੫॥ ਜਿਨ ਕੇ ਭਜੇ 
ਨ ਬਨੈ ਉਪਾਇ। ਮਤਿ ਬਿਸਾਲ ਕੋ ਉਬਰਿ ਨ ਪਾਇ”। ਤਊ ਆਪ ਕੇ 
ਕਹਿਬੇ ਕਰਿ ਕੇ । ਸ਼ਰਧਾ ਦਾਸਨਿ ਸੱਦ੍ਰਸ ਧਰਿਕੈ ॥ ੬॥ ਰਦੋਂ ਬਿਧੀ ਕੋ 
ਪੂਜਨਿ ਕਰਿ ਹੋ'। ਪੁਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਰਿ ਉਚਰਿਹੋਂ? । ਕਹੜਿ ਸ਼ਾਹ 

੧ਬਿਚਾਰਕੇ । “ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਤਾ ( 2 ) ਝੀ ਲਿਆ ਹੈ ? ੧: ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਲਲ ਤੁੱਲ (ਖਤਰਨਾਕ) ਹੈ। <ਫੱਡਾ ਬ੍ਰਧੀਮਾਨ ਡੀ ਕੋਈ ਬਚਾ 

_ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 
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ਸੁਨਿ ਕੈ ਜੈਪਰਿ ਠਾਬ। ਆਯਹ ਸਦਨ ਸੰਦੇਹਨਿ ਸਾਬ" ।-ਮੋਰ ਗਰੇ 
ਠਹਿੰ ਪਰਹਿ ਕਵੇਰੀ । ਸੁਖ ਰਾਹੜਿ ਦਖ ਆਇ ਨ ਘਰੀ-॥੮॥ ਦੋਹਵਾ ॥ 
ਫੁਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਜਾਨਿ ਕੈ ਮਿਲੀ ਕਾਮਨੀ ਆਇ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿਵ 
ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇਜ ਫ਼ਸਾਇ॥੯॥ਭੰਪਈ॥ਠਿਜ ਰਮਨੀ” ਸੈਗ ਸਗਲ ਜਨਈ। 
ਕ਼ਬਾ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਜਬ ਸਨਾਈ । ਤਿਨ ਕੇ ਪਰਬਨਿ ਕੀ ਬਿਧਿ ਕਰਨ।। 
ਬਾਲ ਆਰਬਲ ਤਨ ਦੁਤਿ ਧਰਨੀ ॥੧੦॥ “ਗੁਰ ਅੰਤਰਿਪੁਰ ਆਲਹਿੰ 
ਕਾਲੀ । ਪੂਜਹਿੰ ਪਦ ਦਿਖ ਲੋਹੁ ਸੁਖਾਲੀ । ਮਿਲਹਿ ਸ਼ਮੂਹ ਸਗਲ 
ਰਣਵਸ।ਸਭਿ ਕੀ ਪੁਟ' . ; ਸੜਿਗੁਰ ਆਸ॥₹੧॥ਜ਼ੋਵਰ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ 
ਜਰੈ। ਜਗਮਗ ਜ਼ੇਬ “ਨਹੁੰ ਕੀ ਕਹੇ । ਮੁਕਤਾ ਲਰੀ ਲਰਕਤੀ ਲਾਰ” 
। ਅਨੀਕਾਰ ਸਭਿ ਪਹਿ. !ਹੰ ਨਾਰਿ ॥ ੧੨॥ ਬਜ਼ਨ ਬਰਨ ਕੇ ਬਰ ਬਡ 
ਅੰਬਰ । ਅਨਿਕ ਹੈਗ ਧਾਰਦ ਜਿਮ ਅੰਸ਼ਰ । ਸਦ੍੍ਸ਼ ਦਾਮਨੀ ਦਖ਼ਕਦਿੰ 

ਬੀਚ । ਰੋਗ ਮਹਿਲ" %ਹ ਰੈਧਨਿ ਸੀਛਿ“ ॥੧੩॥ ਸਭਿ ਸੈਠਹਿੰ ਸ਼ਿੰਗਾਂਜ 
ਬਨਾਇ । ਬਸਤੁ ਬਿਕੂਖ> ਬਪੁਖ' ਸੁਹਾਇ। ਸਭਿ ਜ਼ਾਨੀ। ਮਹਿ ਮੁੱਖ੍ਯ 
ਮਹਾਨੀ । ਮਮ ਮਨ ਕੀ ਪਜਾਰੀ ਪਟਗਾਲੀ ! ॥ ੧੪ ॥ ਲੋਹ ਮੋਫ ਪਫ 
ਖ਼ਲਿਨ ਪੁਰਾਨਾ । ਨਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਜਹੁ ਬਿਧਿ ਨਾਠਾ । ਸ਼ੰਭਿ ਕੇ ਪਾਛੇ 
ਕੋਨ ਮਝਾਰ । ਬੈਠਿ ਰਹਹੁ ਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਜ਼ਿ” [੧੫॥ ਤੂ ਮਨੋਹਬ 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਐਸੇ।-ਜਿਖ਼ ਉਰ ਗਰ ਜੋ ਜਾਨਤਿ ਤੋਂਸੇ'। ਡੌ ਮਮ ਅੰਛ 
ਬੈਠਿਹੈ' ਆਇਿਧਦੇਉ' ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਪਰਿ ਪਾਇ" ੧੧੬੪ਰਵ ਗੋਰ 8 
ਇਮ ਕਿਤ ਕੀਜਹਿ । ਧੰਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੂਜ਼ ਦਰਸੀਜਹਿ । ਬਝੇ ਭਾਗ 
ਅਬਿ ਭਏ ਤਿਹਾਰੇ । ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੁਇ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੇ? ॥ ੧੭ ॥ ਮੰਤਿ 
ਇਮ ਕਰਿ ਕੈ ਦੇਪਤਿ ਸੋਏ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿ ਜਥਿ ਹੋਏ। ਰੰਗ ਖ਼ਹਲ 
ਨੀਕੇ ਸੁਧਰਾਯੋ । ਮੁਕਰ ਮੂਰਤਨਿ ੍ਿੰਦ ਸੁਹਾਯੋ'' ॥ ੧੮ ॥ ੦੮੨4 

__ਬਚ ਤੁੰਗ ਅਟਾਗੀਡੀਤਨਿ ਚਾਮੀਕਰ ਲਿਪਕਾਰੀਬਰਵਰੁ” 

ਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਜਦ ਹਨ ਦੋਂ. ੪ 
ਦ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ । ਡਾਵ ਜੇ ਗਹੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀਆੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ'”'' । ੯ਤੰ ਜੀ ਬੋਲੀ 
ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਣ । "“ਪੇਰੀਂ ਪੇਕੇ । "ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ;ਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਜਾਇਆ । (ਐ ਡੀਲੇ ਵਿਚ 
ਜਜ਼ੀਆਂ ਮੂਰਡੀ ਨਕ; । 
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ਸੋਂ ਲਿਖੇ। ਇੰਦ ਬਿਹੈਗਮ ਕਰਿ ਤਿਨ ਬਿਖੇ॥ ੧੯॥ ਰੁਚਿਰ ਬਚਿੱਤ੍ਰ 
ਪਵਿੱਤ ਕਰਾਏ । ਸੱਦਿਸ਼ ਅਰਸ਼" ਫਰਸ਼ ਭਸਵਾਏ । ਜਹਿੰ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ 
ਝਨੇ ਬਿਤਾਨਾ”। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਝਾਲਰ ਝਲਕਾਨਾ ॥ ੨੦ ॥ ਬਿਚ ਚੈਦਨ 
ਚੱਕੀ ਰਚਿ ਚਾਰੂ । ਰਚਨਾ ਦਿੱਤ ਰਚੀ ਢਿਸ਼ਿ ਚਾਰੂ"। ਵਰਸ਼ ਮਖ਼ਮਲੀ 
ਮੋਤਿਨਿ ਲਰੀਲਰਕਤਿ ਰੁਚਿਰ ਬਿਰਾਜੜਿ ਖਰੀ॥੨੧॥ ਝੱਬੇ੯ ਬੂਲਤਿ 
ਦਹਿਦਿਸ਼ਿਜ਼ਰੀਬਝ ਉਪਧਾਨ“ ਧਰਜੋ ਮਿ ਭਰੀ। ਇਿੱਤਜਾਦਿਕ ਸੁਠਿ 
ਰਚਨ ਰਚਾਈ । ਜਿਸ ਦੇਖਤਿ ਮਨ ਰਹਿ ਬਿਰਮਾਈ॥੨੨॥ ਬਹੁਤ ਮੋਲ 
ਕੋ ਦਿਪਤਿ ਜਵਾਹਰ । ਨਿਕਸਾਏ ਸੁ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ । ਬਸੜ੍ ਬਿਭੂਖਨ 
ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ। ਆਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤੁ ਧਰਨਿ ਕੇ ॥੨੩॥ ਸਰਬ ਤਯਾਰ 
ਵਸਤੂ ਕਰਿਵਾਇ। ਘਰ ਲਯਾਵਨਿ ਹਿਤ ਦੋਂ ਬਢਾਇ। ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਧਰਾਈ । ਜੈਪਰਿ ਪਤਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ॥੨੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ । ਹੇਤੁ ਪਰਖਿਬੇ ਜਸ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੀ । ਅਤਿ 
ਚਿੰਤਾਂਤੁਰ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਹੋਏ।-ਲੋਤਿ ਅੰਤਮਨਕੁ ਮਤਿ ਪਰੋਏ੯॥੨੫॥ਹਮਦੋ 
ਚਾਹਤਿ ਵਸਤੁ ਛਪਾਈ । ਸੋ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਇਹ” ਬਿਦਤਾਈ'। ਪ੍ਰਕੁ ਕੇ 
ਸੈਤ ਜੂ ਲਖਹਿ ਭਲੀ ਨ। ਜਿਮ ਕਰਿਥੇ ਮਹਿ ਦਿਨ ਮਭਿ ਭੀਨ ॥ ੨੬) 
ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਧਰਿ ਚਾਉ । ਸੋ ਜਗ ਮਹਿ ਦਿਖਰਾਇਂ ਪ੍ਰਭਾਉ"'। 
ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਬਸ ਕਰਿਬੇ ਹੇਤੁ। ਅਨਿਕ ਘਾਤ ਰਚਿ ਧਨ ਹਰਿ ਲੋੜਿ॥੨੭॥ 
9ਮਸ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨਨਿ ਬਿਰਮਾਏ'। ਨਹਿ ਪਰਲੌਕ ਗਤੀ ਲਖਿ ਪਾਏ। 
ਦੋਨਹੁੰ ਭੂਲਤਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਭੁ ਪੰਥਾ । ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਰੁ ਲੇ ਸੈਥ" ॥੨੮॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰਿ ਨਹਿ ਇਹ ਨੀਕੀ'੯। ਜਿਸ ਤੋ ਹੁਇ ਕੱਲਯਾਨ ਨ 
ਜੀ ਕੀ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਿ ਦਿਖਲਾਵਨਿ । ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕਰ 
ਨਰ ਬਿਰਮਾਵਨਿ ॥੨੯॥ਸੋ ਹਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਬਿਧਿ ਨਾਂਹਿ ਨ । ਕਰਾਮਾਂਤ 

ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੇ । “ਚੰਂਦੇਏ । “ਢਾਰੋਂ ਪਾਸੀਂ ਦਿੰਤ੍ਰਕਾਰੀ ਦੀ ਰਢਨੀ' ਰਚੀ ਹੈ। ਛੱਬੇ। _ 
੫ਤਕੀਆ।₹(ਜੇ ਸਿੰਘ)ਮਨ ਦੀ ਕੁਮਤ ਵਿਚ ਪਰੋਤਾ ਸਾਂਤਾ ਅੰਤ ਨੈੱਦ। ਹੈਗਾ ਜੇਸਿੰਘ"ਜਾਹਰ 
ਕੰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ॥੯ਦ6 ਧਾਰਕੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵ ਚੇਟਕੀ ਲੋਕ । ੯੯੧ 
ਜਗਤ ਵਿਚ(ਆਪਣਾ)ਪੂਤਾਪ ਦਿਖਾਵਦੇ ਹਨ।"'ਐਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀਏ (ਜੈ ਲੋਕਾਂ ਨੰ) ਭਰਮਾਓਂਦੇ 
ਹਨ । "ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਟ ਦੋਵੇਂ ਹੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਬ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । "ਭਾਵ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸਣ ਦਿਖਲਾਵੇ ਲਈ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ 1 



ਦਿਖਰਾਵਹੈ ਕਨੰਹ ਨ।ੱਏਕ ਗਾਵਾ ਲਾ ਚਾਹੈ''ਪੁਨ ਕਰਿ ਹਹਿ 
ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਪਾਹੈ ॥ ੩੦॥ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕੋ ਜਾਨੇ । ਨਹਿੰ 
ਆਂਵਨਿ ਦਿੱਲੀ ਕਹੁ ਮਾਨੋ । ਇਸ ਕੋ ਪ੍ਰੰਮ ਜਾਨਿ ਚਲਿ ਆਂਏ।ਅਥਿ ਕਿਮ 
ਲਟਹਿੰ ਕਮਤਿ ਬਿਚਲਾਏ ॥ ੩੧ ॥ ਨਹਿ ਦੀਰ੫ ਦਰਸੀ ਮਤਿਮੰਦੇ। 
ਨਹਿੰ ਚਾਹਤਿ '!ਰਲੋਕ ਅਨੌਦ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਸਰਾਏ ।ਪੁੰਭੁ 

_ਮਾਯਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰਬਲ ਕੁਲਾਏ ॥ ੩੨॥ ਸੇਵਾ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਸ਼ੂਕ ਕਰਿ ਕੈ । 
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਣੋ ਮੀਠੋ ਚਿਤ ਧਰਿ ਕੌ । ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿਨਾਮੁਇਮ 
ਕਰਿ ਮਿਲਹਿ ਨਹੀਂ ਦ੩ ਧਾਮ ॥ ੩੩ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜਿ ਬਿਖ ਗਹਿਬੇ 

_ਦੌਰਹਿੰ। ਰੋਪਿ ਬੈਬੂਰ, ਕਲਪਤਰੁ ਤੋਰਹਿੰ । ਅਤਿ ਅਮੋਲ ਕਰ ਭਾਗੰਹਿ 
ਹੀਰ/। ਢਟਕ ਬਿਹਾਝਹੈਂ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਕੀਰਾ- ॥ ੩੪॥ ਇਤਯਾਦਿਕ 
ਸੋਚੜਿ ਗਨ ਸੋਚਨਿ।ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ'/ਨ੍ਿਪ ਕੋ ਆਵਨਿ 
ਸਮੇ ਪਛਾਨਿ । ਦਿਕ ਘਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥ ੩੫ ॥ਸਰਬ ਨਰਨਿ 
ਕੋ ਤਜਾਗਜੋ ਸੈਗਿ। ਭਏ ਇਕਾਕੀ ਗੁਰ ਇਕ ਰੈਗ । ਸਿਹਜਾ ਸੁੰਦਰ 
ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੇ । ਮ੍ਰਿਦ ਭ਼ਸਵਾਇ ਪੰਢਿਸ਼ੋ ਕਰਿ ਕੇ॥੩੬॥ ਸੂਖਮ ਬਿਸਦ 
ਬਸਤ ਤਨ ਲੀਕੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਤਾ ਨਿਜ ਕੇ ਕੌ। ਗਤਿ ਲੌਕਨ ਕੀ 
ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਨਿ ।-ਥਿਨ ਸੁਧ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਂਰ ਨ ॥ ੩੭॥ ਬਿਸ਼ੈ 
ਬਿਹਾਰਨਿ” ਵਸੇ ਬਿਸਲ।ਜਾਇ ਨਰਕ ਪਕਰੇ ਜਮ ਜਾਲਾ।ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ` 
_'ਜਨਮਨਿ ਅਰੁ ਮਰਨੋ । ਮਤਿ ਮੂਰਖ ਨਹਿ ਕਰਿਬੇ ਹਰਨੇ ॥ ੩੮ 0 
ਚਾਹਤਿ ਹੈ' ਅਜ਼ਮਤ ਕਹੁ ਦੇਖਾ । ਅਪਨੋ ਲਥਹਿੰ ਨ ਕਾਜ ਬਿਸ਼ੇਖਾਂ-। 
ਸਦਨ ਕਪਾਟ ਅਸੈਜਤਿ ਕਹ? । ਅੰਤਰ ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁ ਥਿਰੇ॥੩੯॥ 
ਲੋਕ ਨਿਕਟਿ ਤੇ ਸਕਲ ਹਟਾਏ । ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਜਾਇ ਸਮੁਦਾਏ । ਤਿਨ 
ਕਪਾਂਟ ਕੀ ਸਿੰਖਲ ਭੇਰਿ' । ਅੰਤਰ ਫਿਕੇ ਰਹੇ ਤਿਸ ਬੇ ॥੪੦॥ ਦੋਹਰਾ 
ਜੈਪੁਰਿ ਪਤਿ ਹਰਖਤਿ ਸੁ ਚਿਤ ਕਰਿ ਇਕਠੋ ਰਣਵਾਸ । ਚਹਤਿ ਲਯ- 
ਇਥੇ ਸਭਿਗੁਰੂ ਹਮ ਹੋਇ ਕਰਿ ਦਾਸ॥ ਓ੧ ॥॥ ਵਿਤਿ ਸੂ ੩੩ ਪ੍ਰਾਪ ਸੁਰਜ ਪ੍ਰਿੰਖ 
ਫਸ ਰਾਸੇ % ਸਿੰਘ ਪੁਸੇਗ ਨਾਮ ₹ਡਾਲੀਸਨ ਅੰਨ ॥ ੪੪ ॥ 

"ਇਕ ₹% ਕੇ ( ਫਿਰ ) ਦੂਸਰਾ ਢਾਹਵੇਰਗ ( ਕਿ ਮੇਨੂੰ ਬੀ ਦਿਖਦ ) । “ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੱਕਰ 
੧-"“ਹੀਗਾ ਹੱਥੋਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । “ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਤੋਂ ਕੈਗਾਨ ਫਾਫ ਮੂਰ੩ । “ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਜੀ) । “ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਚ । "ਬਦ ਕਰ ਲੰਏ । ਕੁੰਝੇ ਸਦ ਕਰਕੇ। 

"ਪਬ=ਸਹੀ ਹੂਘ ਧਾਮ । 



ਰ ( ੩੬੩੨) ਚਲ ੧੦। 
ਰ੍ ੪੫, [ਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਯਾ]। 
ਦੋਹਰ॥ਦਿਵਸ ਦੁਪਹਿਰੋ ਛਰਯੋ ਜਥਿ ਸਕਲ ਤਯਾਰ ਕਰਿਵਾਇਜੈ ਸਿੰਘ 

_ਛਿਡ ਪਤਿ ਤਜਿ ਸਦਨ ਨਿਕਸਜੋ ਵਹਿਰ ਸੁ ਆਇ ॥ ੧ ਝੋਪਈ ॥ 
ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਮਹਿ ਆਇ 'ਬਿਰਜੋ ਹੈ । ਮੁਜਰੋ' ਨਰ ਪਰਧਾਨ ਕਰਜੋ ਟੈ।ੜਿਸ 

_ਭਿਸ ਬਲ ਪਰ ਸਕਲ ਹਟਾਏ।ਸਾਦਰ ਸੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬੈਠਾਏ॥੨॥ਏਕਾਕੀ 
ਆਗੇ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਵਰ ਕਰਾਯੋ । ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤੋ 
ਪੌਰ ਮਾਰੇ । ਸਭਿ ਆਗੇ ਉਠਿ ਖਰੇ ਨਿਹਾਰੇ॥੩॥ਜੈਪੁਰਿ ਨਾਥ ਅਚਾਨਕ 
ਆਵਨਿ । ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭੇ ਥਿਸਮਾਵਨ । ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਬ ਨ ਮਾਨਵ 
ਫੀਰ । ਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਨਹਿ ਚੀਰ ॥ ੪॥ ਕਯੋ ਆਯੋ' ਅਥਿ-ਗਣੀ 
ਗਿਨੌਝੇ ।-ਕਿਧੋ' ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਠਜੋ ਤੁਰੇਤੇ-ਇਤ ਉਤ ਦੋਖਤਿ ਦਿਗਨਿ 
ਚਲਾਇ । ਕਿਸ ਬਲ ੫ਿ੧ ਨ ਗੁਰ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੫ ॥ ਸਿੱਖਕਨਿ ਸਾਥ 
ਨਾਥ ਜੈਪੁਰਿ ਕੇ । ਬੂੜਨਿ ਕਰੇ ਉਤਾਇਲ ਕਰਿਕੇ/ਕਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਸੁਖਦ 

ਵੰਮ ਹਬੂਤ । ਡੇਰੇ ਥਿਖੈ ਕਿ ਗਮਨੇ ਦੂਰ/੬॥ਨਿਜ ਬਲ ਨਹੀ' ਦਿ੍ਸ਼ਰਿ ਮੁਝ 
#ਸੋਏ। ਤੁਮ ਨਜਾਰੇ ਕਿਮ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ!”। ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਕਨਿ ਸਭਿ ਕਹਨੋ 
ਬੁਛਾਈ । “ਇਸ ਘਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਈ ॥੭॥ ਏਕਾਕੀ ਹੁਇ ਸਕਲ 
ਹਫਾਏ।ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰ ਗੜਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ।ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਗਮਨਜੋ ਤਿਸ 
ਘਰ ਕੋ । ਜਾਤਿ ਬਿਚਾਂਰਤਿ ਸੈਸੈ ਉਰ ਕੌ ॥ ੮ ॥-ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਮ 
ਗੁਰ਼ ਹੋਏ । ਮੁਖ ਪਰਸਨ ਜਿਨ ਲਖਿ ਸਭਿ ਕੋਏ।ਮੈਂ ਅਬਿ ਕਰਿ ਕੈ ਸਰਬ 

ਪ੍ਰਕਾਗਕਰੋਂ' ਖੁਸ਼ੀ ਡਿਨ ਰਿਦੈ ਉਦਾਰ ॥੯॥ ਮਮ ਘਰ ਆਇ ਅਨੰਦਡਿ _ 
ਰਜ਼ੇਂ । ਤੋਂ ਕੱਲਯਨ ਹਮਾਗੇ ਅਹੈ-। ਨਿਕਟਿ ਕਪਾਟਨਿ ਕੇ ਜਥਿ ਗਯੋ। 
ਹਾਂਬਨਿ ਸਾਥ ਹਲਾਵਤਿ ਭਯੋ ॥੧੦॥ ਸਿੰ੫ਖਲ ਭਿਰੀ ਜਾਨਿ ਥਿਰ ਰਹਤੋ 
। ਰੇਫੁ ਹਕਾਰਨਿ ਕੇ ਭਥਿ ਕਹਜੋ । ਪ੍ਰਕੁ ਜੀ ! ਕਰਹ ਕਪਾਟ ਹਫਾਵਨਿ। 
ਦਾਸ਼ ਜਾਨਿ ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ”॥ ੧੧ ॥ ਦੂ ਤ੍ਰੋਂ ਬਾਰ ਹਕਾਰਨਿ 
ਕਰੇ । ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਨ, ਮੌਨਤਾ ਧਰੇ । ਉਚੀ ਚੌਥੇ ਹਾਂਕ ਹਕਾਰੀ। “ਗੁਰ ਜੀ 
ਕਰਹੁ ਕਪਾਫ ਉਘਾਰੀ ॥ ੧੨॥ ਜੈ ਖੁਰਿਪਤਿ ਮੈ' ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਸ਼ਰਨ 
%੫ ਕੀ ਮਮ ਆਧਾਰ।ਮੇਂ ਅਲਪੱਗਜ ਭੂਲ ਕੁਛ ਹੋਈ । ਤੁਮ ਸਰਬੱਗਤ 
ਛਿੰਮੰਹੁ ਅਥਿ ਸੋਈਂ ॥ ੧੩ ॥ ਅ੫ ਕਰਹੁ ਸਮੁਬਾਵਨ ਐਸ। ਸੁਤ ਸੇ 
੧ ਨਮਸਕਾਰ | 



( ੩੬੩੩ ) ਥਾਸਿ ੧੦ । ਸੰ 8੫. 

ਕਹਤਿ ਪਿਤਾ ਹਿਤ ਜੈਜੇਜੋ ਹਮ ਤੇ ਕੁਛ ਬਿਗਰਤਿ ਕਾਮੀ'।ਦਾਸ ਜਾਨਿ 
ਕਰਿ ਰੋਕਹੁ, ਸ੍ਰਾਮੀ ! ॥ ੧੪ ॥ ਇੱਝਯਾਦਿਕ ਜਥਿ ਭਾਂਖੀ ਬਿਨਤੀ।ਸੁਠਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਜਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਗਿਨੜੀ । ਸਿੰਖਲ ਛੋਰਿ ਕਪਾਟ ਉਘਾਰੇ । 
ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਬਲ ਦਤਿਵਾਰੇ।੧੫॥ਜੇਪੁਰਿਪਤਿਪ੍ਵੇਸ਼ਤਥਿਭਯੋ।ਅੰਤਭਰ 
ਹੋਇ ਦਰਸ ਗੁਰ ਲਯੋਨੀਦੇ ਕਰੇ ਥਿਲੋਚਨ ਬੈਸੇਉਪਰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਕੀਨਿ 
ਨਹਿ ਕੌਸੇ॥੧੬॥ਨਿ੍ਪ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਬਿਤ ਭਾ ਪਾਸ।ਜੋਰਤਿ ਹਾਥ ਭਨਤਿ 
ਅਰਦਾਸ । ਤਰੇ ਡਸਾਵਨਿ ਕੁਛ ਨ੍ਰਹਿੰ ਕਰਯੋ । ਬੈਠਿ ਦੀਨ ਹੁਇਬਚਨ 
ਉਚਰਯੋ ॥੧੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ! ਲਿਮ ਦਿੰਤ ਮਝਾਰੇ $ ਕੋ ਕਾਰਨ ਭ! 
ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੇ ? ਮੇਰੋ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਜਾਨਹੁ । ਸਭਿ ਪਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਂਨਹੁ।੧੮॥ਅੰਤਹਪੁਰ ਮੈ' ਦਾਸੀ ਗਨ ਹੈ'। ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਚਹਿੰ 
ਮਨ ਹੈ।ਸੈਨਾ ਕੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ।ਸਕਲ ਆਪਕੇ ਲਖਹੁੰ ਸਦਾਇ॥੧੯॥ 
ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿ ਮੈਂ ਹੋ' ਦਾਸ। ਚਹਹੁ,ਕਹੀਜਹਿ ਸੋ ਮਮ ਪਾਸਾ । ਕੋ 

_ਕੁਕਾਜ ਦਿਹ ਤਨਕ ਜਨਾਇ%ਸਭਿ ਤਜਜ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰੌ' ਉਪਾਇ॥੨੦॥ 
_ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ ਰਾਖਜੋ ਰਸ ਰੋਗ । ਉੜ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰਹ ਨਿਸ਼ੋਗਸਭਿ ਕੇ 
ਕਾਰਜ ਆਪ ਪੁਜਾਵਹੁ । ਅਪਨੇ ਨੀਕੋ ਕਯੋ' ਨ ਬਨਾਂਵਹੁ ॥ ੨੧ ॥ਹਮਰੇ 
ਮੰਹੈ ਕ੍ਯਾਂ ਸ਼ੋਕਤਿ ਗੁਸਾਈ' ! ਜੋ ਗਾਵਰ ਕੇ ਹੋਇ ਸਹਾਈ । ਕੇਵਲ ਦਾਸ 
ਦੇਨਿ ਬਡਿਆਂਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁ੫ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਹ ਫੁਰਮਾਈ ॥ ੨੨॥ ਅਥਿ 
ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਸ਼ਾਂਹੁ ਨ ਚਂਹਤਿ। ਤੁਮਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਖੈ ਉਮ/ਹਤਿ।ਜੇ ਕਰਿ 
ਮੁੜ ਤੇ ਭਯੋ ਥਿਗਾਰੇ । ਛਿਮਹੁ %੫ ਦਿਹ ਬੁੱਧਿ ਉਦਾਰੇਂ ॥੨੩॥ਲੋਠਿ 
ਨ ਦੇਨਿ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਰਕਾਂ । ਪੁਜਯੋ ਨੇਮ ਇਹ, ਕੀਨਿ ਜੁ ਧੁਰ ਕਾ?। 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਬੈਠ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਠਾਏ ਨੈਨ ॥ ੨੪॥ 
ਕੂਪਤਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਕਹਜੋ । “ਗੁਰ ਸੇਤਨਿ ਜੂ ਛਪਾਵਨਿ ਚਹਨੋ।ਸੋ 
ਜਗ ਕੋ ਨਰ ਚਹਿੰ ਬਿਦਤਾਵਨਿ । ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਕਹੁ ਕਰਿ ਦਰਸਾਵਨਿ ॥ 
੨੫॥ ਕੋ ਅਪਨੇ ਧਨ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਂਏ“ । ਕਰਿ ਉਪਾਇ ਸਭਿ ਲੇਹਿੰ 
ਦੁਰਾਈ । ਪਰ ਧਨ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਕੇ ਕਰਨ । ਕਰਹਿ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਜੋ 
“&ੈਮ । "ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਕੀਏ । ੧(ਜੇ) ਵਸਤੁ ਢਾਹੀਦੀ ਹੋਵੈ 
ਸੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਹੇ । “ਕਿਹੜਾ ਕੈਮ ਖੋਟਾ ਹੋਂਵਆ ਹੈ ਰਤਾ ਮਾ= ਜਣਾ ਦਿਓ । “ਕੋਫ ਆਪਣ 
ਧਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । #ਮ4-ਊਢਾਦੇ । 



ਗਠ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ 1 ( ੪੬੩੪ ) ਕਸਿ ੧੦। ਸੰ] 9੫ 
ਉਪਚਾਰਨਿ'॥੨੬॥ਧਨੀ ਨ ਆਛੋ ਮਾਨਹਿੰ ਤਾਂਹੀ ।ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁਇ ਦੁਖ 
ਬਿਸ ਨਾਂਹੀ'!। ਕਹਯੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਮੁਬਯੋ ਰਾਇਤਊ ਠਟੀ ਬਿਧਿ ਕੋ ਚਿਤ 
'ਾਇ॥ ੨੭॥ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਸਭਿ ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਜੋ 

`_'ਮਮ ਨਾਂਰੀ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਾਂਡਹਿਸਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਜਸੁ ਸਭਿਨਿ 
ਝੇ ਆਛਹਿ॥ ੨੮ ॥ ਬਹੁ ਡਯਾਰੀ ਕਰਿ ਕੈ ਰਣਵਾਸ । ਮੈ' ਬਿਲੋਕਿ ਆਯੋ 

_ ਡੁੱਮ ਪਾਸ । ਹੋਹਿ ਅਵੱਗਯਾਂ ਛਮਾ ਕਰੀਜੇ । ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਨਿਜ ਬਿਰਦ 
ਚਖੀਜੈ ॥ ੨੯ ॥ ਦਰਸ ਦੇਖਿਬੇ ਚਾਹ ਬਿਸ਼ੇਖਨਿ । ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਹਿੰ 
ਪੱਥ ਕਉ ਦੇਖਨਿ । ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸਿ ਹੋ।ਅਪਰਨਿ ਕੋਰ ਸ਼ਿਰੋ- 
ਮਣਿ ਲਸ ਹੋ ॥ ੩੦ ॥ ਚਰਠਾਂਬੁਜ” ਕੋ ਪਾਇ ਨਿਕੇਤ । ਮੁਝ ਕੋ ਸਭਿ 
ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਦੀਨਾਨਾਬ ! ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਹੁ ਸ- 
ਕਰਨਾ ਹਾਬ॥੩੧॥ ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਗੇਅਹਿ। ਬਿਘਨ ਅਨੇ- 
ਕਨਿ ਕੋ ਪਰਿਹਰੀਅਹਿ। ਜਥਾ ਪੁੱਤ ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਅਗਾਰੀ । ਕਰਹਿ 

_ਅਵੱਗਤਾਂ ਸੁਮਤਿ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ੩੨॥ ਤਊ ਪਿਤਾ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਠਾਨਹਿ । 
ਅਵਗੂਨ ਜਾਨਿ ਰਿਦੈ ਨਹਿੰ ਆਨਹਿ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਜਾਨਹੁ ਮੋਹੀ । 

_ਡੋ ਹਮਰੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਭਲ ਹੋਹੀ॥ ੩੩॥ ਅਵਗੁਨ ਮਨ ਮਹਿੰਕੋਨ 
ਢਿਡਾਰਹੁ । ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਿਪਾਰਹ । ਅਬਿ ਰਣਵਾਸਹਿ'ਪੂਰਹੁ 
ਆਸਮਮੈਂ ਦੇ ਕਰਿ ਆਯੋ ਭਰਵਾਸਾ! ॥ ੩੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ ਸੁਨੇ ਬਚ 
ਦੀਨ।ਵੇਰਯੋ ਜਾਇ ਨ ਬਾਕ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਜੇਪੁਰਿਨਾਬ ਕੀਨਿ ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ 
ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਜੀ ਗੁਰ ਗਿਨਤੀ ॥ ੩੫ ॥ ਹੋਏ ਤਯਾਰ ਚਲਨਿ ਕਹੁ 
ਸਾਬ । ਭਰਯੋ ਹਰਖ ਹੇਰਡਿ ਨਰ ਨਾਥ। ਵਹਰ ਆਇ ਬੈਠੇ ਗੁਨ ਖਾਨੀ। 
। ਦਾਸਨਿ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਵ ਪਾਨੀ ॥ ੩੬ ॥ ਕਰ ਅਰੁ ਚਰਨ ੫ਖਾਰਠਿ 
ਕਜ਼ੇ । ਬਦਨ ਪਖਾਰਯੋ ਅੰਜੁਲ ਭਰੇ । ਸਾਬ ਰੁਮਾਲ ਪੌਂਛਿਬੋ ਕੀਨਿ।ਸਿਰ 
ਦੀਰਾਂ ਬੈਧਯੋ ਦੁਭਿ ਭੀਨ ॥੩੭ ॥ ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਗਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ।ਕੌਚਨ 

_ਮਯ ਹੀਰਨਿ ਮੂਲ ਭਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੂਭ ਸਾਜੇ । ਬਰ ਸਰੂਪ 
_ ਭੈ ਰਤਨ ਬਿਰਾਜੇ ॥ ੩੮ ॥ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਅੰਥਰ ਕੋ ਜਾਮਾ। ਗੋਫ ਲਗ 
“ਜੇ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। "(ਪਰ ਜੋ) ਅਨੁਸਾਰੀ ਰੋਵੇ (ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖਣ ਦੀ 
ਚਾਹ ਨਾਂ ਰ8) ਤਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੇ' £ਦਾ ।੯੪ਰਨ ਕਵਲ । “ਮੇਹਰ ਥਾਲਾ ਹੱਬ । 
“ਆਵ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ । 



ਸਰੀ ਗੁ ਪੁਭਾ੫ ਸੰਰੰਜ। ___( ੩੯੩੫) ਰਸ ੧੦। ਸੀਸ 8੬. 
ਦਕੂਲ ਭਿਰਾਮ।ਪਨਹੀ ਪਾਇਨਿ ਪਾਇ ਭਲੋਰੀ।ਸੰਦਰ ਸਜਬਿ ਸ ਜ਼ਰੀ' 
ਘਨੋਰੀ ॥੩੯॥ ਹਾਬ ਗਹੀ ਫੂਲਨਿ ਕੀ ਛਰੀ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਸ਼ੋਭੜਿ 
ਖਰੀ । ਭਏ ਤਯਾਰ ਚਲਿਬੇ ਕਹੁ ਸਾਥ । ਦੇਖਤਿ ਹਰਖਜੋ ਜੈਪਰਿਨਾਬ ॥ 
8੦ ॥ ਸਭਿ ਸੇਵਕ ਤਹਿ ਬਰਜਨਿ ਕਰੇ । ਸਾਬ ਨ ਚਲਹੁ ਰਹਹੁ ਇਭ 
ਬਿਰੇ?। ਆਪ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਿਧਾਰੇ । ਤਿਸ ਮੂਰਤਿ ਪਰ ਕਵਿ 
ਬਲਿਹਾਂਰੇ ॥ ੪੧ ॥ ੪੪ ਜੇ ਦਰ ਪਰਤਾਪ ਸਝਜ ੧੩ ਦਸਮ ਭਾ % ਮਿਘਂਪੁਸਗ ਬਰਠਨੇ ਨ ਪੈਾਗੀਸਮ ਬੰਸੂ ॥੪ਪਾ। ੪੬. [ਪਟਗਾਣੀ ਪਛਾਣੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਹੋਇ ਤਜਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਸ ਝੇਰਾ ਛੋਰਿ । ਸੰਗ ਨਰਿੰਦ 
ਅਨੰਦ ਯੁਤਿ ਚਲਿ ਅੰਤਹਿ ਪੁਰਿ ਓਰ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਸਾਦਰ ਬੋਲਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਬ। ਨਗਨ ਪੈਰ ਗਮਨਤਿ ਨਰ ਨਾਘ। ਸੰਘ ਪੌਰ ਜਬਿਹੁੰ ਚਲਿ 
ਆਏ। ਹੋਰਤਿ ਉਠੇ ਲੋਕ ਸਮੁਹਾਏ॥ ੨॥ ਰਾਜੇ ਕੋ ਸਭਿ ਮੁਜਰੋਂ ਕਰੈਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਧਹੈ' । ਬੈਦਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ । 

ਗਏ ਸਦਨ ਸੁਧਰਾਏ॥੩॥ ਪਿਖੋ ਚੱਕ ਚੌਕੋਨ ਸੁ ਚਾਰੂ। ਚਾਰਹ ਵਿਸ਼ਿਘਰ ਬਨੇ ਉਦਾਗੂਪੁਨਸੌਪਾਨਨਿ"ਪਰਆਰੂਦੇਮੰਦ ਮੰਦਸ਼ੀਗ ਗੁ ਸੀ ਦੁਲ ਛਰੀ ਕੇ ਚਪਲ ਕਰੈਤੇ। ਕਥਹਿ ਕਮਾਇ ਉੜੰਗ ਉਠੰਡੇ। 
ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਏ।ਚਿੱਤ੍ਰ ਬਚਿੱਤ ਜਹਾਂ ਬਹੁ ਕਿਏ॥੫॥ ਉਪਬਨ ਲਿਖਯੋ ਫੂਲ ਵਲ ਨਾਨਾ । ਕੇਹਰਿ,ਕਰੀ;ਕੁਰੈਗ ਮਹਾਨਾ। ਕੀਰ',ਕਬੂ- 

ਡਭਰ,ਕੋਕਿਲ", ਕੇਕੀ” । ਮ੍ਰਿਗ,ਖਗ, ਸਦਰ ਬਰਨ ਅਨੇਕੀ ॥੬॥ ਅਧਿਕ 
ਉਤੰਗ ਸ਼ਿਖਰ ਜਿਨ ਕੋਰੇ । ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਕਲਸ ਬਝੋਰੇ। ਮਨਹੁ ਸਰਦ ਰਿਤੁ ਕੋ ਘਨ ਸੋਹੈਂ।ਥਿਸਦ ਬਰਨ ਹੇਰਤਿ ਮਨ ਮੋਹੈਂ॥੭॥ਅਧਿਕਬਿਲੈਦ ਸਦਨ ਇਕ ਮਾਂਹੀ । ਤਨਜੋ ਚੈਦੋਵਾ ਬਹੁ ਦੜਿ ਜਾਂਹੀ।ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਤਵਾਠਨਰ ਲਰਕੰਤੀ । ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਰੈ' ਜਿਸ ਅੰਤੀ"॥ ੮॥ ਦੌਕੀ ਦਦਨ ਕੀ ਭਿਹ ਡਰੇ । ਡਿਸ ਸਨਮੁਖ ਨਿ੍੫ ਨੇ ਗੁਰ ਕਰੇ। ਰਿਦੇ ਠਟੀ ਬਿਧਿ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈਰਨਿ।ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਠਨਿ ਹਿਤ ਕਰਿ ਪੋਰਠਿ॥੯॥ਤਨ ਸੁਮੱਧਮਾ', ਪੰਕਜ ਨੇਨੀ । ਕੀਰ ਨਾਸਕਾ", ਕੌਕਿਲ ਬੈਨੀ । ਦੜਿ ਕਮਨੀਯ 
"ਜਰੀ ਸਹਤ । ਦਨਮਸਕਾਰ । ₹ਪੌੜੀਆਂ । $ਹਬੀ । “ਤੇਤੇ। ਵਕੋਇਲ!/। “ਮੇਰ । "ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਠੋ ਤੇ । ੯ਜੋਬਨ ਭਰੇ ਸਰੀਰ [ਸੈਸ:, ?ੱਧਜਮ==ਮੁਟਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਂਪਤ ਇਸਤ੍ਰੀ । ਸਮਧਜਮਾਛਮਂਦਰ ਲੈੱਕ ਵਾਰ] । “ਤੇਤੇ ਵਤ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ । "ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ 
ਹੈ [ਸੈਂਸ/ ਕਮਨੀਯ:]। ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁ੪ ਪੁਤਾਅ,ਸੂਝ੧ । ( ੩੬੧੬) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਜੀਹੂ 8੬, 

ਸੈਂਕਰੇ ਕਾਮਨਿ"। ਬੈਠੀ ਦੇਹ ਧਰ ਜਨ ਦਾਮਨਿ” ॥੧੦॥ ਬਰਨ ਬਰਨ 
ਕੇ ਅੰਬਰ ਬਰ ਹੈਂ।ਡਰੁਨ ਛਬੀਲੀ ਗਨ ਤਨ ਧੀਰ ਹੈ। ਬਸਤ ਬਿਕੁਖਨ 
ਮੋਲ ਬਡੇਰੇ।ਪਹਿਰੇ ਬੈਠੀ ਨਾਰਿ ਢਵੇਰੇ ॥੧੧॥ ਮੁਕਤਾ ਲਰੀ ਸੁ ਹੀਰਨਿ 
ਸਰੇ । ਚਾਮੀਕਰ” ਸਦਰ ਬਹ ਘਰੇ । ਬਿਨਾ ਪਟੇਬਰ ਝੀਯ ਨ ਕੋਈ । 
ਬਿਨਾਂ ਜਰਾਉ ਨ ਭੂਖਨ ਹੋਈ” ॥੧੨॥ ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨ । 
ਬਨਿ ਬੈਠਜੋ ਰਠਵਾਸ ਮਹਾਨ । ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਨਿ ਸੁਠ ਪਟਰਾਨੀ।ਮਲਿਨ 
ਬੇਸ ਕਰ ਇੱਛਾ ਠਾਨੀ ॥੧੪॥-ਸਰੋਬ ਗਜਾਂਤ ਉਰ ਜੇ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਮੀਸਗਿ 
ਘਤ ਘਰ ਕੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਤੋ ਉਫੈਗ' ਮਮ ਬੈਠਹਿ ਆਈ । ਪਿਖਿ 
ਅਜ਼ਸਤ ਮੈਂ ਪਰਿਹੋਂ ਪਾਈ-॥੧੪॥ ਕਰੇ ਮਨੋਰਬ ਅਸ ਮਨ ਲੋਨੇ।ਬਿਠ 
ਆਸਨ ਬੈਠੀ ਵਿਚ ਕੌਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੇਲਨਿ ਹੇਤੁ ਥਿਲੋਨੇ । ਅਸੁੰ 
ਘਰਿਵਾਇ ਰਖੇ ਵਿਗ ਤੋਂਨੋ॥੧੫॥ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਪੰਚ ਬਨਾਏ'। ਹੀਰਨਿ 
ਮੁਕਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਰਾਏ । ਪੰਚ ਰਜਭ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰੇ । ਜਨੁ ਕੁਦਡਿ 
ਅਸਵਾਰਨ ੜਰੇ/੧੬।ਪੰਚ਼ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਕੇ ਕਰਿਵਾਏ।ਅਨਿਕ ਭਾਂਡਿਕੇ ਚੌ 
ਲਗਾਏ । ਬਸਤਨਿ ਸਾਬ ਅਛਾਦਨਿ ਕਹੇ ।-ਮਿਲੇਂ ਦੇਯ ਹੋਂ-ਦਿਗਨਿਜ 
ਧਰੇ ॥ ੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੂ । ਸਮੁਖ ਬਿਲੌਚਨ ਕਰੇ _ 
ਅਜੇ ਸ਼ੁ।ਇੰਦੀਬਰ ਜਨੁ ਸੈਦਰ ਬਨੀ'॥ਅਰਕ”" ਬਿਲੋਕੇ ਬਿਕਸੀ ਘਨੀ 
#੧੮॥ ਏਕ ਬਾਰ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰ ਜੋਹੇ। ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ ਸਭਿ ਗੁਰ 
ਓਹੇ । ਨਿਿ੫ ਆਇਸੁ ਤੋ ਬਾਲ ਕੁਲੀਨ"। ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਬਿਤ ਰਰੀ 
ਉਠੀ ਨ॥੧੯॥ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਹੇਰਡਿ ਗੁਰ ਸੂਰਤਿ।ਸ਼ੁੰਦਰ ਮਿਰਦਿਲ ਮਨੋਹਰ 
ਮੂਰਤਿ । ਬੈਠੀ ਅਬਲਾ ਸਭਿ ਧਰਿ ਮੌਨ । ਪੂਰਨ ਭਰਯੋ ਡੌਨ ਚਹੁੰਕੌਨ 
॥ ੨੦ ॥ ਇਸਬ੍ਰਿਠਿ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਈ । ਵੁਲਛਰੀ ਨਿਜ ਹਾਥ 
ਉਠਾਈ।ਨਿਕਣਿ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹਨੀ/ਨਹਿ ਪਟਰਾਨੀ”ਮੁਖ ਇਮ 
ਭਨੀ॥੨੧॥ ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੇ ਸੀਸ ਲਗਾਈ । ਨਹਿ ਇਹ, ਪੁਨ ਤੀਸਰ 
ਸਿਰ ਲਾਈ। ਇਸੀ ਰੀਡਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰੈ । “ਨਹਿ ਪਟਰਾਨੀ” 

ਰ 'ਇਸੜ੍ਰੀਆਂ। “ਮਾਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰੀਰ ਧਾਤੀ ਬੇਠੀ ਹੈ । ਸੋਨਾ । “ਭਾਵ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਜੜਾਉ 
ਸਨ । “ਗੋਦੀ । #ਘੋੜੇ । “ਓਸ ਨੇ । ਦਪੰਜ ( ਘੋੜੇ ) ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ । ੯ਸਾਟੀਆੰ ਨੇ । 
“5ਮਾਨੋ ਕਵ੍ਲਾੰ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ । ""ਜੁਰਜ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । “”ਲੂਲੀਨ ਇਸਤ੍ਰੀ । 



_ਸ੮੪ ਪ੍ਭਾਖ ਨੂਜਜ। (੩੯੩੭) __ਟਸਿ੧੦।ਸੰਨ6੬, 
ਮੁਖਹੁੰ ਉਚਾਰੈ' । ੨੨ ॥ ਸਭਿਨਿ ਉਲੈਘਤਿ ਜਾੜਿ ਅਗਾਰੀ । ਮੁਖ ਤੇ 
ਕਹੈ' ਸੀਸ ਪਰ ਮਾਰੀ । ਅਬਣਗਾ ਘਨੀ ਸੈਘਨੀ ਬੈਸੀ । ਗਮਨਤਿ ਐੱਗ 
ਕਰਤ ਬਿਧਿ ਤੈਸੀ ॥ ੨੩ ॥ ਫੂਲ ਛਰੀ ਦਾਹਨ ਕਰ ਮਾਂਹੀ । ਤ੍ਰਿਯ ਪਰ 

_ਬਾਂਮ” ਟਿਕਾਵੜਿ ਜਾਂਹੀਂ । ਉਲੰਘਿ ਉਲੰਘਿ ਸਗਰੋ ਰਣਵਾਸੇ। ਨਹਿ 
ਪਟਰਾਨੀ! ਮੁਖਹੁੰ ਪੁਕਾਸ॥੨੪॥ਬਸੜ੍ ਬਿਕੁਖਨ ਆਸਨ ਆਛੇ'॥ਕਹਿ 
ਇਮ ਤਜਾਗ ਚਲੋ ਤ੍ਰਿਯ ਪਾਛੇ।ਬਿਸਮਹਿਜੈਪਰਿ ਨਾਥ ਬਡੇਦੇ।ਪਾਛੇ ਚਲਤੋ 
ਜਾਡਿ ਗੁਰ ਹੇਰੇ ॥ ੨੫॥ ਸਭਿ ਅਬਲਾ ਮਨ ਮਾਨਿ ਅਦੋਭਾਂ ।-ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰਤਿ ਗੁਰ, ਕੀਨਿ ਜੁ ਦੌਭ=-। ਪਤਰਾਠੀ ਸਭਿ ਕੋ ਪਸ਼ਚਾੜੀ । ਬੈਠੀ 
ਮਲਿਨ ਬੇਂਸ ਹਰਖਾਤੀ॥ ੨੬॥ ਭੋਂਨ ਕੌਨ ਮਹਿ ਗੌਨ ਮਹਾਨੀ । ਆਸਨ 
ਹੀਨ, ਆਸ ਗੁਰ ਠਾਨੀਚਲਤਿ ਚਲਤਿ ਤਿਸ ਨਿਕਟਿ ਪਹੁਦੇਤਉ ਨ 
ਪਿਖਡਿ ਨੈਨ ਕਰਿ ਉਚੇ ॥ ੨੭ ॥ ਉਤਲਾਵੜਿ ਗਰ ਤਹਿ ਚਲਿ ਗਏ। ਬਕ "ਕਲਰ ਦਾਰ ਮਹੀਪ” ਸਮੀਪੀ ਭਏ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਨੀ । “ਸਭਿਨਿ 
ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ 
ਪਦ ਪ੍ਰੰਮ ਬਿਠਾਰੇ ਗੋਦ।ਬਿਸਮਤ ਹੁਇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਡ ਜਾਨੰ। “ਸਤਿਗੁਰ 
ਪੈਨ” ਬਖਾਨੀ ਬਾਨੀ ॥੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿੰ:-“ੜੂੰ ਉੱਤਮ ਤੀਯ । ਇਹਾਂ 
ਬੈਠਿਬੇ ਉਚਿਤ ਨ ਬੀਯ'।ਸ਼ੁਕ ਆਸਨ ਸ਼ੁਭ ਬਸੜ੍ ਬਿਕੂਖਨ। ਧਰਿਬੇ 
ਜੋਗ ਸਦੀਵ ਅਦੂਖਨ ॥੩੦॥ ਮਹਾਂਰਾਜ ਕੀ ਤੂੰ ਪਟਰਾਨੀ । ਕਹਾਂ ਕਪਟ 
ਕਰਿਬੇ ਬਿਧਿ ਠਾਨੰ । ਉਠਿ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਆਸਲ ਬਿਤ ਹੁਜੇ।ਗੁਰ ਸੈਤਨਿ 
ਸੋਂ ਨਹਿ ਛਲ ਪੂਜੇ<॥ ੩੧ ॥ ਇਸ ਕੋ ਵਲ ਤੁਮ ਕੌ ਹੁਇ ਬੁਰੋ। ਸੁਖਦ 
ਸੈਤੜੀ ਸੋ' ਨਹਿੰ ਵਰੋ” । ਅਸ ਕਹਿਤਜੋ ਮਹਿਖੀ' ਕਰਿ ਜੋਰੇ। ਧਰੀ ਭੇਫ 
ਖੇਲਨਿ ਗਨ ਘੋਰੇ ॥ ੩੨॥ “ਤਮ ਨਿਤ ਰੁਚਿ ਕਰ ਇਨ ਸੋਂ ਖੋਲਤਿ । 
ਚਾਰੁ ਬਿਭੂਖਨ ਹਿਤ ਕਰਿ ਮੇਲਤਿ੯। ਪੰਕਤਿ ਕਰਹੁ ਖਰੀ ਇਕਸਾਰ । 
ਪਰਚਤਿ ਰਹੁ ਹੇਰਡਿ ਬਹੁ ਬਾਰ॥੩੩॥ਮੈ' ਸੁਨਿ ਕੈ ਇਸ ਰੀਤਿ ਸੁਭਾਵ। 
ਹੇਤ ਆਪ ਕੇ ਇਹ ਕਰਿਵਾਵ । ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁਇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਅਹਿ । 
“ਖੱਬੇ ਘਸਿਓਂ । “ਗਹਿਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਆਸਨ ਚੰਗੇ ਹਨ (ਪਰ ਪਣਗਾਣੀ ਨਹੀਂ)। $ਘਰ 
ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨੀਂ ਚੁੱਪ ਢਾਪ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੀ ਪਰ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦਈ ਆਸ਼ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
“ਰਾਜੈ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੈ। “ਇਥੇ ਬੇਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਂ । ੬ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੰ' ਛਲ । 
“ਸੁਖਦਾਈ ਊਲਾਦ ਨਾਲ ਵਲੋਗੇ ਨਹੀਂ । ਪਟਚਾਣੀ ਨੇ । ੯ਪਾਂਫ੍ਦੇ ਹੈ। 



( ੩੬੩੮ ) ਰਕ੧ ੧੦ । ਸੀਨ 87, 

ਸਖਦਾਈ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਰੀਆੰਹਾਂ॥੩੪॥ਸੁੰਨ ਹਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨ ਬੋਲੋ। 

ਜੈਪੁਰਿਨਾਬ ਤਬੈ ਉਰ ਹੋਲੇਂ੧-ਸਰਜ ਸੁਭਾਇਕ ਜਿਮ ਇਹ ਕਹੈਂ। ਸੋ 

_ ਸਭਿ ਹੋਇ ਨਿਫਲ ਨਹਿ ਰਹੈ॥੩੫/ਸੈਤਤਿ ਸੁਖਦ ਨ ਹੋਇ ਤਿਹਾਰੇ। 

ਕੁਛਕ ਕੌਂ੫ ਤੇ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰੇ । ਬਿਨੇ ਭਨ ਅਬਿ ਬਖਸ਼ਹਿ ਮੋਹੀ'।ਜਿਸ 

ਤੋ ਭਰਤਿ, ਭਈ ਗਤਿ ਓਹੀ-॥ ੩੬ ॥ ਹਾਂਬ ਜੋਰ ਕਰਿ ਤਬੈ। 

ਗੁਰ ਜੀ ਬੈਠਹੁ ਦੋਂਕੀ ਅਥੈ । ਹਮ ਮਤਿਮੰਦ ਸਕਹੈ ਨਹਿ ਜਾਨ । 

_ਰਾਂਵਰਿ ਮਹਿਸਾਂ ਮਰਾਂ ਮਹਾਨ॥੩੭॥ ਭੂਲਾ ਪਰੀ ਕਹੁ ਬਖ਼ਸ਼ਨਿ ਹਾਰੇ।ਹਮ 

9 ਪਤਿਝਨਿ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੇ! । ਅਸ ਕਹਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਉਛੋਗ` ਉਚਾਏ । 

ਈਚਨ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਬੈਠਾਏ ॥੩੮॥ ਸਭਿ ਰਠਵਾਸ ਆਇ ਤਹਿੰ ਖਰਨੋਭੀ 

ਉਦਬਿਗਨ ਹੇਰਿ” ਨ੍ਿਪ ਛਰਯੋ । ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ । ਭਾਂਤਿ 

ਭਾਂਤਿ ਬਿਠੜੀ ਮੁਖ ਰੇਰੀ ॥ ੩੯॥ “ਹਮ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕੋ ਤੁਮ ਸ੍ਰਾਮੀ । 

ਕ੍ਪਾਸਿੰਧ ਸਭਿ ਅੰਤਰਜਾਸੀ । ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ਤੁਮਾਰੀ । ਧਰਜ
ੋ 

ਦੇਹਿ ਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ? ॥ ੪੦ ॥ %% ਦ ੦੩ -ਾ੫ ਸੁਰ੧ ਛਿੰਥੇ ਜੰਮ ਗਨ “ਮੇ ਸਿਘ 
ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਇਿਾਲੀਸਮੇ ਅੰਨੂ ॥ 8 # 

ਰ 

ਨਾਂ ੪੭, [ਰੁਬਭ ਸਿੱਘ ਹੋਇਆਂ] । ਰ 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਿ ਅਬਲਾ ਕੇ ਸਹਿਤ ਨਿ੍ਪ ਡਰ; ਬਾਕ ਸੁਨਿ ਸਰਾਪ॥ਚਹੜਿ 

ਪੁਨਹਿ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਕੌ, ਭਯੋ ਬੁਰੋ ਵਲ ਪਾਪ" ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਤ੍ਰਸੰਡ 

ਭੁ੫ ਨੇ ਪਾਗ ਉਤਾਰੀ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀਹਾਬ ਜੋਰਿ ਹੁਇ 
ਦੀਨ ਖਹਾਨਾਂ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹਿਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੨॥ “ਬਡਿਅਨਿ ਕੀ 

ਇਹ ਬਡ ਬਡਿਆਈ । ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਦਾਸ ਕੂਲ ਜੇ ਜਾਈ । 'ਦੇਕ ਬਾਰ ਜੇ 

ਅਪਲੋ ਕਰਿਹੀਂ । ਨਹਿ ਅਵਗੁਨ ਤਿਨ ਕੋਰ ਨਿਹਰਿਹੀਂ ॥੩॥ ਸਾਗਰ ਨੌ 

ਬੜਵਾਨਲ ਧਾਰੀ । ਜਲ ਨਾਸਹਿ ਤਜਿ ਨਹੀ' ਨਿਕਾਰੀ” । ਚੇਦ੍ਰ ਮੌਲ ਨੇ” 

ਖੇਦ ਧਰਕੋ ਸਿਰ । ਸਹਿਤ ਕਲੰਕ; ਨ ਕੀਨਸਿ ਪਰਹਰਿ"॥ ੪॥ ਤੈਂਜੇ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਅਵਿਲੋਕਹੁ । ਅਵਗੁਨ ਦੇਖ ਕੋਪ ਕਹ ਰੋਕਹੁ । ਹਿਤ ਕੀ 

੧੩ ਹਇਆਂ। “ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ । “ਰੋਦੀ । #ਉਲਸ ਹੋਈਆਂ 

ਦੇਖਕੇ । <(ਪਤੀਆ ਲੈਣ ਰੂਖੀ) ਪਘ ਦਾ ਫਲ ਝੁਰਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । $(ਜਲ ਦਾ) ਜਲਣਾ। 

ਸਹਾਬਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਅਪਣੇ ਵਿਚੋਂ) ਇਿਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ) “ਮੱਥੇ ਤੇ ਓਦ ਧਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗਵ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ। (ਓ੮)ਕਲੈਕ ਵਾਫ਼ਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਲਹੀ' ਕੀਤਾਂ। __ 

ਕੱਖ ਤ੍ਰਾ: ਵਿਚ ਇਝ ਸਰਾਪ ਦ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ 

ਘਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋਦਿਆਂ ਲਿਧਿਆਂ ਹੈ । 

__ ਸਰ ਵਿਚ ਪੁਤਾਘ ਸਰਜ। 



__ਦ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤ% ਸੂਰਜ । ( ੩੯੩੯) ਗਬਸ ੧੦ ਅੱਸੂ 92, _ 
ਸਿੱਖਕਾਂ ਦੇਹੁ ਅਗਾਰੀ।ਚਰਟਾਂਮ੍ਰਿਤ ਲੈਬੇ ਇਛ ਧਾਰੀ॥੫॥ ਸਿੱਖਸ ਆਪਨੋ 
ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਂਈ । ਸਵਲ ਹੋਇ ਕਾਯਾਂ ਨਰ ਪਾਈ” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬੋਲੋ ਮਡਿ ਧੀਰ । “ਤੋ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਬੀਰ !॥੬॥ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਸ਼ਦੇ 
ਨਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੇ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤਿਨਕੇ । ਅੰਗ ਸੰਗ 
ਰਹਿ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿੰ ਪੁਭੁ ਹਿਝ ਦਾਈ ॥ ੭ ॥ ਸੈਸੈ 
ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਮਨ ਹੈ' । ਕਬਹਿ ਅਸ਼ਰਥਾ ਸ਼ਓਂਧਾ ਜਨ ਹੈ। ਨਿਜ 
ਊਚ ਲਖਿ ਕਰਹਿੰ ਹੈਕਾਗਜਿਮ ਅਵਨੀ ਥਲ ਤੁੰਗ ਉਚਾਰ ॥ ੮ ॥ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨੀਰ ਜਹਿੰ ਠਹਿਰਹਿ ਨਾਂਹੀ। ਸੇਵਾ ਕ੍ਰਿਖਿਂ ਕਿਮ ਡਹਿ ਉਪਜਾਹੀ । ਸ਼੍ਯ 
ਵਲਨਿ” ਤੋਂ ਪਈਅਹਿ ਕਹਾਂ । ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਨੰਦ“ ਨ ਸੁਪਨੇ ਤਹਾਂ ॥ €॥ 
ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਕਹੀਐ ਤੁਝ ਸਾਬ।ਸਮੁਝਿ ਦੇਖਿ ਚਿਤ ਮਹਿੰ,ਨਰ ਨਾਥ !! 
ਸੁਨਿ ਨ੍ਹਿਪ ਕੁਛ ਲਜਾਇ ਦ੍ਰਗ ਨੀਦੇ। ਜਲ ਸੋਂ ਭਰੇ ਧਰ ਕਹੁ ਸੀਂਢੇ ॥ 
੧੦॥/ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਭਿ ਜਨ ਕੇ । ਅੰਤਰ ਬਸਹ ਸੈਗ ਹੁਇ ਮਨ 
ਕੇ । ਓਹਹੁ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਿ ਜਿਸ ਜੀ ਕੋ । ਭਿਸਹਿ ਪੰਥ ਦਿਘਰਾਵਹੁ 
ਨੀਕੋਂ॥੧॥ਜਯੋ' ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਕੈ ਦਿਹੁ ਕੱਲਯਾਨ।ਦੋਸ਼ ਨ ਚਿਤਹੁ ਆਪਨੇ 
ਜਾਨਿ । ਜਥਾ ਪਿਤਾਂ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਪਛਾਨ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਚਾਹਤਿ 
ਕਲਿਆਨ ॥੧੨॥ ਪਾਛਲ ਦੋਸ਼ ਛਿਮਹੁ ਪੁਕੁ ਮੇਰੇ । ਨੀਕੋ ਬਚਨ ਕਰਹ 
ਭਿਹ ਵੇਰੇ। ਆਗੇ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੁ । ਚਰਵਾਂਮ੍ਰਿਡ ਦੇ ਚਰਨੀ 
ਲਾਵਹੁ” ॥ ੧੩॥ ਬਿਨੈ ਸੁਨਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ । “ਸੈਤਤਿ ਹੁਇ ਕੁਲ 
ਚਲਹਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਤਊ ਬੋਸ ਤਵ ਮਹਿ ਅਸ ਹੋਇ। ਕਿਤਿਕ ਪੁਸ਼ਤ ਮਹਿੰ 

_ਲਥੀਅਹਿ ਸੋਇ ॥ ੧੪॥ ਰਾਂਜ ਕਰਹਿ ਤੁਵ ਕੁਲ ਮਹਿ ਰਾਨੀ । ਮੁੱਖ 
ਹੋਇ ਬਰੜੈ ਰਜਧਾਨੀ/ਨਿਜ ਮਹਿਖੀ“ਮੁਖਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇਹਮਰੀ 

_ਐਜ਼ਮਤ ਪਰਖਤਿ ਜਿਸ ਤੇ ॥ ੧੫ ॥ ਹੋਇ ਭਨਕ ਫਲ ਯਾਂਤੇ ਤੋਹੀ । 
ਅਪਰ ਸਰਬ ਬਿਧਿ ਕੌ ਸੁਖ ਹੋਹੀ । ਹਮਰੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਭਿ ਕਾਂਡੀਯਾਂਤੇ 
ਸੂਖ ਲਹਿੰ ਸੀਡਲ ਛਾਤੀ ॥ ੧੬॥ ਬਧਹਿ ਤੇਜ ਹੁਇ ਨਾਮ ਬਛੇਰੋ । 
ਭੋਗਹੁ ਰਾਜ਼ ਸੁਜਸੁ ਬਹੁਤੇਰੋ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇਂ ਸਹਾਇਔਖੀ 
ਘਰੀ ਨ ਦੇਖਨਿ ਪਾਇੰ' ॥ ੧੭॥ ਕ੍ਿਪਾਂ ਸਨੇ ਸੁਨਿ ਬੈਨ ਅਮੋਲੇ। ਹਰਖ 
"ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਫ: ਹੇਵੇ। "ਕਦ ਅਸ਼ਰਯਾ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੇਦਾ 3 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਸੇਵਾਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ । “ਮੁਕਤਿ ਰੂਪੀ ਵਲ । “ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਅਨੈਂਦ । #੫ਟਰਾਫੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੪੦) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੰਨ 9੭, 
ਭਰਯੋ ਨਿਿ੫ ਭਯੋ ਅਝੋਲੇ। ਤਤਛਿਨ ੫ਾਵਨ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਰਕਤ ਮਣ ਮਰਲਾ ਕਟਵਾ ਅਧਿਕ ਭਾਵ ਤੇ ਪੰਵਾਨ ਕੀਨਲਿ ਰਕਭ' ਮ੍ਰਿਦਲ ਮੰਜੂਲ ਵਾਂਰੇ। ਅਧਿਕ ਕਾਵ 
ਜੁਗਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਕਰਿ ਭੀਨਸਿਂ' ॥ ੧੯॥ ਬਹੁਰੋ ਕਰਯੋ ਚਵਾਵਨਿ 
ਸੀਸ । ਭਯੋ ਸਿੱਖਯ ਜੈ ਪੁਰੀ ਅਧੀਸ“ । ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਦੀਨਸਿ ਪਟਰਾਨੀ । 
ਕਰਯੋ ਪਾਨ ਨ ਹਰਥਾਨੀ ਰਾ ਸਗਰੋ ਦਮ 
ਚਰਰਾਂਮ੍ਰਿੜ ਲੋ ਹਰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਪੁਨ ਰਿ ਭੇਟ ਜਵਾਂਹਰ । ਜੋ 
ਜਗਹ ਜਗਮਗ ਜਿਨ ਜ਼ਾਹਰ॥੨੧॥ਬਦਿ ੫ਦਾਰਬਿੰਦ ਕਰ ਬੈਦੇਕ੍ਰਿਤ 

ਗ੍ਰਿਤ ਮਾਨਯੋ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦੇਪੁਨ ਪਫਰਰਾਨੀ% ਭੇਤ ਚਵਾਈਚਰਨ ਕਮਲ 
ਸਿਰ ਕੋ ਛ੍ਰਾਈ ॥ ੨੨॥ ਬਹੁਰ ਭਾਰਜਾਂ” ਸਭਿ ਨ੍ਰਿ੫ ਕੇਰੀ । ਧਰੀ 

ਆਠਿ ਦੀਨਾਂਰ ਘਨੋਰੀ । ਰਿਦੇ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਹੁਇ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਪੈਨ _ 
ਧੈਨ ਗੁਰ ਪੈਨ? ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੩ ॥ ਦੁਇ ਘਟਿਕਾਂ ਬਾਸੁਰ ਜਬਿ ਰਹ੧। 
ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਕੇ ਕੂਪਤਿ ਕਹਯੋ । ਲੋਹਜ ਆਦਿਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ'।ਕੋਚਨ 
ਛਲ ਪਰੋਸਿ ਅਹਾਰਾਂ ॥ ੨੪ ॥ ਖਟ ਰਸ ਕੋ ਬਿੰਜਨ ਅਨਵਾਇ । ਨਿਜ 
ਹਾਬਨਿ ਕਰਿ ਧਰੇ ਬਨਾਇ। ਕਰਹਿ ਭਾਉ ਸੋ' ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੇਵਾ । ਜ੍ਯੋਂ 
ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ ੨੫ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸ਼ਾਦ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । 
ਕਗਹ ਪਰੋਸਨਿ ਥਿਥਿਧ ਅਹਾਰਾ । ਸਤਲ ਨੀਰ ਸੁਰੀਧ ਝਕੋਰ। ਨਿਜ 
ਕਰ ਭਰਿ ਕਰਿ ਦੇਡਿ ਕਟੋਰਾ ॥ ੨੬॥ ਤੂਪ੫ ਭਾਵਨਾ ਤੂਰ ਭਲੋਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਉਰ ਹੇਰੀ । ਕਰਯੋ ਅਹਾਰ ਸ੍ਰਾਦ ਜਿਸ ਘਨੰ। ਮਧੁਰ _ 
ਸਨਿਗਧ ਸੁਗੇਧਹਿ ਸਨੋ ॥ ੨੭ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਗੁਰ ਹਾਂਥ ਪਖਾਰੇ। 
ਨਾਗ੍ਰਬੇਲ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀਨਿ ਅਗਾਰੇ। ਇਲ'` ਆਦਿ ਜਿਹ ਸਾਥ ਮਿਲਾਈ । 
ਲੈ ਕਰਿਮੁ੪ ਮੈਂ ਪਇ ਚਬਾਈ॥੨੮॥ਪੁਨ ਸਭਿਗੁਰਨੇ ਨਿਿ੫''ਦਸਤਾਗ॥ 
ਇਕ ਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰ ਮੈ' ਧਾਰਿ। ਕੀਨਿ ਬੈਧਾਵਨਿ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨਿ । 
ਕਹਿ ਬਚ ਮਧੁਰ ਕਰਯੋ ਸਵਧਾਂਨ ॥ ੨੯॥ ਅਪਨੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਨਿ 
ਕਰੀ । ਪੂਰ ਭਾਵਨਾ ਨ੍ਿਪ ਕੀ ਕਰੀ । ਦੀਨਹੁ ਸਕਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਲਾਸਾ। 

“੫ਵਿੱਤ੍ ਚਰਨ ਕਵਲ ਧੋਤੇ । “ਲਾਲ । “ਉਜਲ । ਏਭੇਉਣ/ ਕੀਤਾ । “ਰ/ਜਾ। #ਪਟਰਾਣੀ 
ਨ ਮਿ । ਲੇਹ) ਦੋਸ) ਏ% ਭੇਜ । ਦਪਨ। "ਦਇਲਾਚੀਆਂ [ ਸੈਸ; ਏਲਾ]' 
੧੩ ੍ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂ | ___ (3੯੪੧ ਲਿ 

ਹਲਤ ਪਲਤ ਰਖਿ ਗੁਰ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ੩੦ ॥ ਬਿਦਾਂ ਹੋਇ ਨਿਕਸੇ ਤਜਿ 
ਮੋਨ । ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਨਰ ਬੋਦਤਿ ਅੰਨ" । ਫੂਲ ਛਰੀ ਕਹੁ ਹਾਬ ਮਬਾਂਗ। 
ਚਚਲ ਕਰਤਿ ਚਲਤਿ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ ੩੧ ॥ ਆਇ ਆਪਨੇ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ੇ 
। ਇਮ ਪੂਰੇ ਨ੍ਰਿ੫ ਕਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਅਪਨਿ ਭਾਂਰਜਾ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਪਾਛੇਅਜ਼- 
ਮਤ ਕੀ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਆਏ ॥ ੩੨ ॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਯਾਂਪ ਰਹੇ ਸਡਿਗੁਰ 
ਹੈਂ। ਜਾਨ ਜਾਤਿ ਜੋ ਠਾਂਨਭਿ ਉਰ ਹੈ” । ਛਪੀ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਕੌਨ 
ਮਬਾਰੀ । ਬੈਠੀ ਮਲਿਨ ਬੇਸ ਕੋ ਧਾਰੀ ॥ ੩੩ ॥ ਮਨ ਕੀ ਠਟੀ ਜਾਨਿ 
ਕਰਿ ਸੋਈ । ਗਏ ਉਲੰਘਤਿ ਤ੍ਰਿਯ ਸਭਿ ਕੋਈ ' ਤੁਵ ਉਛੈਗ ਮਹਿੰ ਬੈਠੇ 
ਜਾਈ ।=ਮਹਿਖੀ' ਤੂੰ-ਕਹਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ॥੩੪ ॥ ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ । ਸਭਿ ਥਲ ਰਾਖ ਦਾਸਨਿ ਪਡਿ ਕੋ” । ਇਮ ਗੁਰ ਪਾਛੇ 
ਸਤੁਤਿ ਬਖਾਨੀ । ਕੂਪਤਿ ਮਹਿਖੀ ਅਰੁ ਸਭਿ ਰਾਨੀ ॥ ੩੫॥ ਅਪਨੇ 
ਸੇਵਕ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬੁਲਾਏ । ਸਕਲ ਉਪਾਇਨ ਕਰਿ ਇਿਕਠਾਏ । ਰੁਚਿਰ 
ਜਵਾਹਰ ਅਰੁ ਦੀਨਾਰ । ੫ਸ਼ਮੰਥਰ ਪਾਟੇਬਰ ਚਾਰ ॥ ੩੬ ॥ ਗੁਰ ਡੇਰੇ 
ਮਹਿ ਸਕਲ ਪਠਾਏ । ਲੇ ਕੋਸ਼੫ ਨੇ ਨਿਕਫਿ ਰਖਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਡੇਰੇ 
ਬਿਥੋ ਬਿਰਾਜੇ । ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਅਘ ਭਾਜੇ ॥ ੩੭ ॥ ਆਵਹਿ 
ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਿ ਕੀ ਸੋਗਤਿ । ਬੈਦਤਿ ਨਾਨ' ਸੁ੪ ਕੌ ਮੰਗਤ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 
ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਨ ਆਨਹਿ । ਪਾਵਨ ਪੰਕਜ ਪਾਇਨਿ ਮਾਨਹਿ॥ ੩੮॥ 
ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਦਾਭਾ । ਮ੫ ਲੇਡਿ ਜਿਨ ਮਨ ਪਦ 
_ਰਾਂਭ।ਸੱਤਕ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਥ ਬਤਾਵਹਿ।ਤਯਾਗ ਬਿਕਾਰ ਸਾਚੁ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ 
॥ ੧੯॥ ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ । ਕੀਨਸਿ ਕਾਂਯਾਂ ਤਜਾਗਨਿ 
ਭਯਾਰੀ । ਹੋਨਹਾਰ ਕੋ ਸਮੋ ਪਛਾਨਿ।ਚਾਹਿਤਿ ਹੋਯਹੁ ਅੰਤਰ ਧਕਾਨ॥੪੦॥ 
ਵਿਠਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ਫ੍ਿ੩ ਢਸਮ ਰਾਸ “ਮੈ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਨਿਗ ਵਰਨਨੇ ਨ% ਸੈਡਾਲੀਸਮੇ ਅੰਨੁ । ੪੭ ॥ 

੪੮. [ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰ ਖੇਚਲ । ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੋਰਾ] । 
ਦੇਹਰਾ ॥ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਯ ਸਤਿਗੁਰੂ=ਨਿੱਪ ਅਸ਼ਮਤ ਲਖਿ ਲੀਨ । ਕਰਹਿ 

__ਬਿਦਡਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਿਖੇ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਿ ਲੇ ਚੀਨ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ੂਰਕੈਸ਼ੁਰ 
ਸਗ ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਕੈਸੇ। ਨੇਮ ਨਿਬਾਹਨਿ ਕਰਿ ਹੈ' ਐਸੇ। ਸੁਨਹਿ ਭ੍ਰਪ ਝੇ 

"ਧਰਤੀ ਤੇ । “ਜੇ ਦਿੱਤ ਵਿਢ ਧਾਰੀਏ ਸੈ ਜਾਣ ਜਾੰਦੇ ਹਨ । 'ਪਟਰਾਣੀ । “ਦਸਾਂ ਦੀ ਸਭ 
ਥਾਂ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 06। _ ਰ ਹਾ 



_ਂ ਗੁਠ ੫੨੫੫ 88 (੩੯੪੧) ____ਕੰ੧ ੧੦। ਐ੪੮. 
_'ਗਹੁ" ਬਹੁ ਕਰੈ । ਮਿਲਿਬੇ ਹੇਤੁ ਜਤਨ ਕੋ ਧਰੈ ॥੨॥ ਦੁਤੀਏ ਕ੍ਰਾਤਾਂ ਸਰਾਪ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਕਹਿਬੋ ਸਾਚ ਬਨਹਿ ਤਿਸ 
ਕੇਰਾ । ਰਿਦੈ ਨਹੀਂ ਸਭਿਗੁਰ ਕੋ ਛੋਰ/ ॥ ੩॥ ਜਿਸਤੇ ਮਤਸਰ'ਰਿਸ ਤੇ 
ਆਦਿ।ਉਪਜਹਿ ਉਰ ਮਹਿੰ ਠਾਨਹਿੰ ਬਾਦ।ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਗੇ 
ਗੁਰਿਆਈ ਸੋ ਪਾਇ ਉਦਾਰੇ ॥੪॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਡੇ ਹਮਾਰੇ ।“ਹੋਹਿਂ 
ਗੁਰੂ” ਇਹ” ਬਾਕ ਉਢਾਰੇ-। ਇੱਭਕਾਂਦਿਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਜਾਨਿ।ਚਾਹਡਿ 
ਚਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੋ ਜਾਨਿ॥੫॥ਸੋ ਰਜਨੀ ਕਰਿ ਬਾਸ ਬਿਤਾਈ।ਜਾਮ ਰਹੀ ਤੋ 
ਉਠੇ ਗੁਸਾਈਂ' । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ੍ੇ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ । ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ 
ਢਿਗ ਪਾਂਡੀ << ਇੰ "<< 
ਬਦਨ ਅਲਸਾਵਾ। ਮਾਡਹਿ ਜਾਇ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨੇ । ਅਤਿਸ਼ੈ ਚਿ 
ਦਿੰਝਾ ਮਹਿ ਭੀਨੇ ॥੭॥ ਕਹੜਿ ਭਈ “ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । ਰੋਗ 
ਅਨੌਕਨਿ ਕੇ ਪਰਹਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਆਪ । ਜਗ ਕੇ ਨਾਸਹੁ 
ਪਾ੫ ਸੈਤਾ੫॥ ੮॥ ਸੰਗਤਿ ਕੋਫਿ ਭਰੋਸਾਂ ਧਰੈ । ਕਸ਼ਟ ਦੁਹੂੰ ਲੋਕਨਿ 
ਕੇ ਹਰੇ' । ਕਹਾਂ ਖੇਲ ਇਹ %੫ ਉਪਾਯੋ । ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਭਰਮ ਉਪਾਯੋ? 
॥ ੯॥ ਇੱਥਕਾਦਿਕ ਭਾਖਹਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ । ਭਈ ਸਚਿੰਤ ਚਹਿਤ ਸੁਤ 
ਛੇਮ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਜੋ ਤਿਹ ਸਮੇਂ । “ਤਕਾਰੀ ਕਰਹੁ ਵਹਿਰ ਹਮ 
ਗਮੈ' ॥ ੧੦॥.ਛੇਗ ਅਪਰ ਥਾਨ ਹੀ ਕਰੇ' । ਇਹਾਂ ਨ ਚਿਭ ਅਨੰਦ ਕੋ 
ਧਜ਼ੇ' । ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਵਾਹਿਨ ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ । ਸ3ੋਦਨ ਸਿਵਕਾ ਸੁਖ 

_ ਅਸਵਾਰੀ ॥੧੧॥ ਆਨਿ ਦਈ ਸੁਧ “ਭੇ ਸਭਿ ਤੁਜਾਰੇ।ਖਰੇ ਪੌਰ ਪਰ ਸਾਜ 
ਸੁਧਾਚੇ। ਤਤ/ਫ਼ਨ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ।ਗਮਨੇ# ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਨ 
ਰੂਰੇ ॥ ੧੨॥ ਛਾਦਿ ਬਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰਾ । ਨਿਕਸੇ ਪੌਰ,ਸੈਗ ਜਿਨ 
ਭੀਰਾ।ਸਿਵਕਾਂ ਪਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਅਸਵਾਗਲੇ ਆਇਸੁ ਧਰਿ ਕੰਧ ਕਹਾਰ ॥੧੩॥ 
ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਮਾਯਾ ਕੇ ਮੰਦਰ।ਪੂਜਹਿ ਲੋਕ ਕਾਲਕਾ[ਅੰਦਗਦੇ ਆਗਜਯਾ 
"ਖਿਆਲ 1 (ਅ) ਹਠ । "ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਏਤ੫। ___ 

ਤਂਜਿਸ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਛੇਰਾ ਸੀ ਇਥੋਂ ਬੈਂਗਲਾ ਸਹਿਬ ਨਾਮੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਦੇ' ਜੇਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨ,.ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਘ ਚੋਭ ਨਾਮ 
ਹੈ ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੜਕ _ਤੇ ਛਾਵਣੀ ਦੀ ਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਨ ਹੈ । ਰ 

ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ “ਯੋਗ ਮਾਯਾ ਦੀ ਸੰਦਰ, ਕਾਂਲਕ' ਦ ਮੰਦਰ ਸਮਬਿਆ ਹੈ । _ 
ਨ [ਵਾਈ ਟ੮ ੮੧ ਅਰਲੇ ਪੰਠ ਦੇ ਹਕ ਰਹਾ” 



ਰੋ ਗੁਥ ਪ੍ਭਾਂਪ ਸੂਰ । ( ੩੯੪੩) ਫਾਸਿ ੧੦ । ਅੱਸੂ ੪੯ 

ਝਿਤ ਓਰ ਚਲਾਏ । ਪੀਛੇ ਆਇ ਦਾਂਸ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੪ ॥ ਸਨੈ ਸੱਨੋ 
ਚਲਿਵਾਇ ਕਹਾਰ । ਪਹੁੰਦ ਦੇਵੀ ਕੇ ਦਰਬਾਂਗ ਤੇਜਾਗਿ ਪਾਲਕੀ ਅੰਤਰ 

__ਬਰੇ। ਪੌਰ ਕਿਵਾਰ ਅਮੈਜਤਿ ਕਰੇ" ॥ ੧੫॥ ਮਾਨਵ ਰਹਕੋ ਨਹੀਂ ੜਹਿਂ 
_ਕੌਇ।ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਇਕਾਕੀ ਹੋਇ।ਝੋਢ ਜਾਮ ਲੋ ਅੰਤਰ ਬਿਗਬਾਕਬਿਲਾਸ 
ਕਛੂ ਤਹਿੰ ਕਰੇ ॥ ੧੬॥ ਇਤਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀ ਸਭਿ ਬਾਡੀ । ਗੁਰ ਚਢਿ 
ਗਏ ਵਹਿਰ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ! । ਨਿਜ ਪਰਧਾਨ ਪਠਜੋ ਸਹਿਸਾਹੀ । ਆਯਹੁ 

"ਓਟ ਕੀਤੇ! ਰ ਰ੍ 
“ਦ੍ਰਰਰ[ਪਿਛਏ ਪੱਨੇ ਦੀ ਬਾਂਕੀ ਟੂਕ ] , 
੪$ ਪੁਹੇ' ਯ। % ਸਿੰਘ ਪੁਰੇ” ਦ ੮੨ ਨੇੜੋ ਤੇੜੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬੈਂਗੇਲਾ 
ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ,ਜਿੱਏੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗਿਸ਼ : ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਕੁਤਬ 
ਦੀ ਲਾਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਹੇ 2 ਲੌਠ ਤੇ ੨੬੦ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਵਿੱਬ ਹੈ, ਵਿਢਕਾਹੇ 

ਸੰਕਕ ਬੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂ ਹੀ ਸੀਤਲ ਵਾ। ਏਜ਼ੇ ਲੋਕੀ 
ਸੀਭਲਾ ਪੂਜਨ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾੰਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੋਗ ਲਗਦਾ ਰੈ । ਕਾਨੀ ਬਾੜੀ 

ਯਾ ਜੁਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਰਰਾ ਮੰਦਰ ਦਾਂੜ੍ੂ ਬਕਹੇ ਬਲੀ ਨਹੀਂ' ਦਿੰਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ 
ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਤੇਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਨ੍ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਕਾਂਣਾਹੈ। ___ 

_ ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੈ ਭਾਗ ਦਾ ( ਗਾਲਬਨ 
ਮੰਤਹ ਪੁਰ ਦਾ) ਇਹ ਇਿਕਾਣ' ਹੈ । ਕਿਕ੍ਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਿੱਸਦੇ 
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਾਜ ਸ਼ਹਾਏਂਦੀਨ ਨਾਲ ਲੜਦ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਪਤਿੱਦ੍ਰਤਿ=ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੈਜੇਗਤ! ਨੇ ਆਪਟੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਬੇਟੀ ਏਲਾ। ਭੁਆਨੀ ਬੀ ਲਾਲ ਹੀ ਮੜੀ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਜੋਰਾਤਾ ₹ ਸਤੀ ਹੋਣ _ 
ਦ। ਹੈ ੨ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਮੈਜੈਗਤਾ ਮਾਤ ਯਾ “ਮੈਜੈਗਤਾ ਮਾਈ” ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ 
ਬਦਲਦਾ “ਜੈਰੀ ਮਾਯਾ? ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹੇਤੂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੱਸੇ ਲਈ 
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਐੋਗ ਮਾਯ? ਜਜੇਧੰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 
ਫ਼ੈਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣ! ਹੈ, ਜੈ ਕੈਸ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਗ਼ਲ 
ਸਵਾਇ ਪਾਸ ਢੱਠੇ ਤੇ ਧੜ ਏਸ਼ੇ ਆ ਤਿੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਪੂਸਤ ਬੜਲਠ 
ਵੇਲੇ ਪਾਂਭਵ' ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਦਿਹ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਸਜ 

_ਦੇ ਰਫਵਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਬਣਜਾਇਆ । ਪਰ ਜੇ ਮੰਦਰੁ ਹੁਣ ਖੜ! 
ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ੧੮੨੭ ੧: ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ । 

ਹ੍ਰ੍ਹ ਸੇਮੰਹਬ ਜੀ ਦ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਜੂਦ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਥੜ੍ਹ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਚੇਨਚੇਕ ਜੀ” ਦੀ ਸਮਾਧੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉ0 ਬੜ੍ਹਂ ਹੀ ਜਾਪ ਹੈ । ਦੱਸਦੇ 

[ਦਵੀ ਤੱਥ ਦ੧ ਅਵਫੇ ਪੰਨੇ ਚੇ ਹੋਏ“ 



ਅਪ 
ਬੀਰ ਸੈਗ ਨਰ ਤਾਂਹੀ ॥ ੧੭ ॥ ਖਰੋ ਰਹਜੋ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ । ਧਰਿ 
ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ-ਨਿਕਸਹਿੰ ਜ਼ਾਹਰ=-। ਆਏ ਅਪਰ ਲੌਕ ਸਿਖ ਜੇਈਦਰਸ਼ਨ 
ਹੈੜੁ ਭੀਰ ਕਰਿ ਤੇਈ ॥ ੧੮॥ ਸਕਲ ਉਡੀਕੜਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈਂ । ਸਨੈ _ 
ਸਨੇ ਚਲਿ ਨਰ ਬਹੁ ਆਵੈ।ਵਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਿਕਸੇ ਜਬੈ । ਨਿਕਣਿ ਹੋਇ 
ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਸਬੈ ॥ ੧੯॥ ਕਰ ਬੈਦਹਿੰ ਅਭਿਬੋਦਨ ਠਾਨਹਿੰ । ਕੀਰਡਿ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਂਰ ਬਖਾਨਹਿਨਿਕਰਿ ਹੋਇ ਨ੍ਿਪਕੋਂ ਪਰਧਾਨ।ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ 
ਜੋਰੜਿ ਪਾਨ ॥ ੨੦ ॥ ਪੁਨ ਰਾਂਜੇ ਕੀ ਨਮੋ ਬਖਾਨੀ । ਰਾਵਰਿ ਗਮਨ 
ਸੁਨਯੋਂ ਜਬਿ ਕਾਂਨੀ।ਹੁਇ ਸਚਿੰਤ ਮੁਹਿ ਤੁਰਤ ਪਠਾਯੋ।ਉਤਲਾਵਡਿ ਹੀ 
ਮੈਂ ਚਲਿ ਆਯੋ ॥ ੨੧ ॥-ਠਿਜ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਹਾਂ ਲੇ ਚਾਲੇ'-। ਇਮ ਸੈਸੈ 
ਕੀਨਸਿ ਮਹਿਪਾਲੇ”। ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਖਾਨਾ । “ਝੋਰਾ ਕਰਹਿ 
ਵਹਿਰ ਕਿਸ ਬਾਨਾ ॥੨੨॥ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇਨਿ ਕੀ ਤਹਿ ਕੀਰ । ਆਵਨ 
ਜਾਨੋ ਰਹੈ ਵਹੀਰ। ਕੁਛਕ ਵਰਕ ਪੁਰਿ ਤੇ ਕਰਿ ਜਾਇ । ਬਿਚਹਿੰ ਤਹਾਂ 
_ਖਿਥਿ ਸੁੰਦਰ ਬਾਇੰ॥੨੩॥ ਬਾਸ ਕਈਮੀ ਹਮਰੋ ਹੋਇ । ਐਸੋ ਥਾਨ ਖੋਜ 

_ਹੈ' ਕੋਇ।ਭੋਵ ਨ.ਜਾਨਿ ਸਕੇ ਸੁਨਿ ਬਾਨੀਹਾਬ ਜੋਰਿ ਪਰਧਾਨ ਬਖਾਨੀ 
। ੨੪ ॥ “ਮੁਬਕੋ ਨ੍ਿਪ ਕੀ ਆਇਸੁ ਅਹੈ । ਚਲੋਂ ਸੰਗ ਜਹਿੰ ਤੁਮ ਚਿਭ 
ਚਹੈ । ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਮਾਂਹੀ। ਬਿਰਹੁ, ਅਨੰਦ ਰਿਵਾ 

"ਕਿਧਰ ਆਪਣੇ ਬਦੁਰਗ ਆ? ਨੂੰ ਨੇ ਚਲੇ ਦੇ[%ਰ੦, ਤਸ਼ਰੀਫ=ਬਸੁਰਗ ਕਰਨਾ] । 
"ਦਰ [ਪਿਛਲੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਕਾਬੀ ਟੂਬ। 
ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਤੈਗ ਆ ਕੈ 
ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰ੦ ਅਚਾਨਕ ਆਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੋਂ 
ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਾ ਨ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਵਿਢ 
ਤੇਗ ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ । ਦੇ ਸਕਦ। ਹੈ ਕਿ ਕਿਨੇ ਦੁਖੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਹੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨ ਜੈ ਮਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਢ ਦਖਲ ਟੇਰੋੱ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਗਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਇਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੈ 
ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਵਿਗੜ ਵਿਗੜ ਕੇ ਐਉ' ਅੱਪ ਹੇਵੇ ਜਿਵੇਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ । 

ਖੋਗ ਮਾਯਾ ਦ ਅਰਬ ਹੈ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ , ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਟੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ 
ਢੱਸਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ੜੇ ਇਹ ਗਲ ਸਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਤਲ ਯਾ 
ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ) ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈਂ ਗੁਜ੍ਹੇ ਜੀ ਦਾ ਏਕ ਜਾਣਾ ਅਲਿਸਚਿਤ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੂਚ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੪੫ ਰਾਸਿ ੧6।ਸੰਸ8੯, 

ਹਇ ਜਾਹੀ' ॥ ੨੫ ॥ ਤਹਾਂ ਕਰਹ ਬਿਸਰਾਂਮ ਸਖਾਂਰੇ । ਪਹੰਚਹਿੰ ਖੁਨ 
ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਰੇ!। ਇਮ ਕਹਿ ਸਠਿ ਕਰਿ ਤੇ ਅਸਵਾਰ । ਸ਼ਿਵਕਾ ਲਈ 
ਉਠਾਇ ਕਹਾਂਰ ॥੨੬॥ "ਪਾਇਨਿ ਸੈਗ, ਸੈਗੇ ਪਰਧਾਨ ।ਸਤਿਗੋਰ ਢਿਗ 
ਹੀ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬਾਂਤਨਿ ਬਤਰਾਂਵਤਿ। ਸੈਦਰ ਬਲੇ ਜਹਿੰ, 
ਜਾਤਿ ਬੇਤਾਵਤਿ” ॥ ੨੭ ॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸ਼ਿਵਕਾ ਮਗ ਚਾਲੇ ।“ਸੁਨਹ ਗੁਰੁ 
ਜੀ ਬਾਨ ਬਿਸਾਲੇ । ਜੋਗ %੫ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਨਾਂ ।ਰਹੇ ਬਿਰਾਸ ਆਪ _ 
ਝਿਸ ਥਾਨਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਤਟ ਜਮਨਾਂ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਧਰ।ਨਿ੍ਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁ ਡੇਰਾਂ 
ਕਰਾਂ" । ਸਕਲ ਤੋਪਖਾਂਨ' ਤਹਿੰ ਰਹੈ । ਕਿਤਿਕ ਚਮੂੰ ਭੀ ਘਿਰਤਾ ਗਹੈ _ 
॥੨੯॥ ਜੇ ਰਾਵਰ ਕੇ ਆ ਪਸਿੰਦ । ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕਨਿ ਲਹਹੁ ਅਨੰਦ। 
ਪੁਰਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੱਛਣ ਹਿ ਜਾਂਨੈ । ਕਰਹ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤਹਾਂ ਪਯਾਣੌ? ॥ 
8੦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਪਰਿ ਤਿਸ ਤੇ ਮਾਂਲੀਗਮਨਹ ਤਹਾੰ ਕਹੀ ਮੁਖ _ 
ਬਾਨੀ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਮੱਗ ਚਾ&।ਹੇਤ ਬਿਲੌਕਠਿ ਕੋ ਬਲ 
ਭਾਲੇ ॥ ੩੧ ॥ ਬਹੁ ਮਾਨਵ ਸਭਿ ਚਲਤਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਆਇ ਤਹਾਂ ਬ਼ਬਿ 
ਧਰਾ ਨਿਹਾਰੀ । ਤੋਪਾਂ “੍ਰੰਦ ਖਰੀ ਨ੍ਹਿਪ ਕੋਝੀ । ਲਿਕਟਿ ਡਿਨੁ ਕੇ 
ਚਮੂੰ ਬਫ਼ੈਰੀ ॥ ੩੨॥ ਤਿਨ ਤੇ ਪਰੇ ਬਾਨ ਸ਼ੁਭ ਹੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਬਿਲੌਕਨਿ 

ਬੋਰੇਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਉਢਾਗ ।“ਇਸ ਬਲ ਉੜਗੰਹ 
ਸਿਵਰ ਹਮਾਰ?॥ ੩੩ ॥ ਕਹਿ ਸ਼ਿਵਕਾ ਡਿਹ ਠਾਂ ਉੜਰਾਈ। ਖਰੇ ਹੋਇ 
ਹੇਰੀ ਸਭਿ ਜਾਈ'।ਸ਼ਕਾਮਲ ਜਲ ਪ੍ਵਾਹ ਜਹਿੰ ਜਮਨਾ। ਪਾਵਲ ਕਰਨਿ 
ਕਲ੍ਹੂਖਨਿ ਦਮਨਾ”॥ ੩੪ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਤੀਰ ਤੀਰ ਸਭਿ ਜਾਈ” । ਖਰੀ 
ਦੂਰਬਾ” ਅਵਨੀ ਛਾਈ । ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਧਕ ਭਸਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਆਸੜਰਨ 
ਡੇ ਛਾਦਿ ਸੁ ਦੀਨਿ॥੩੫॥ਦਾਸਨਿ ਸਾਬ ਕਹਜੋ ਤਤਕਾਲਾ । “ਅਪਨੋ ਜੋ 
ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਲਾ” । ਲੇ ਆਵਹੁ ਤੁਮ ਸਭਿਹੀ ਜਾਇ। ਸ਼ਮਿਯਾਨਾ"ਅਝਿ 
ਦੇਹੁ ਲਗਾਇ॥੩੬॥ਸੁਨਿ ਆਗਯਾ ਦਾਸਨਿ ਤਿਮ ਕਰਯਢਿਗ ਪਰਧਾਨ 

_ਹੁਤੋ ਜੋ ਖਰਮੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਕੀਨਾ।“ਮਹਿਪਾਲਕ ਸੌਗ ਕਹੋ 

੧ਸ਼ਤਿਗਰ ਦ ਨੌਰੋ ਨੇੜੇ ਹੈਲੇ ਪ੦ਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲਾਲ ਹੁਭ ਪਿਆ , “ਦੱਸੀ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 
_`ਗੰਜੇ ਐ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈ? ਨੇ (ਦਿਕਾਣਾ) ਕੀਤ/ ਹੈ । "8੩੧੧, ਚੋਗਾ । (ਅ) ਭਾਫਣੇ। “ਸਭ ਥਾਂ । 

'$ਪਾ੫ ਲਾਸ਼ਕ । "ਕਦ ਕਦੇ ਜਾਦੇ ਭਾਂ> । "ਖੱਧਲ ਘਾਚ । ੯ਵਗ । ""ਸਾਵਾਂ । "'ਤੈਬੂ- 1 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭੰਘ ਸੁਰਜ। ਰ ( ੧੯੪੬ ) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੰ 8੯. 
ਲਲਲਲਲਜਆ=ਕਖਕ=ਆ=ਰ==ਣ= ਦਣ= ਲੱ ===ਲਲਲ=ਸਲਲਲ=ਲਆ== << << =-<੯-<=<-= ` ̀ .-> << 

ਪ੍ਰਥੀਨਾ ॥੩੭॥ ਬਲ ਪਸਿੰਦ ਹਮਰੇ ਦਿਹ ਆਵਾ। ਸਰਬ ਸਿਵਰ ਕੋ-ਚਹ 
__ਲਗਾਵਾ । ਅੰਡਰ ਹੁੜੋ ਛਾਨ ਤੁਮ ਜੋਸਾ । ਇਹੀ ਭੀ ਲਖਹੁ ਆਪਨੇ ਤੈਸਾਂ 

। ੩੮ ॥ ਹਮ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਲਹਿੰ ਕਰਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ । ਜਮਨਾ ੜਣ ਰਮਣੀਕ" 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਸੁਠਿ ਪਰਧਾਨ ਜਾਨਿ ਕਿਬ ਝੇਰ। ਧੈਦਨ ਕਰਿ ਗਮੇਨਯੋ 
ਤਿਸ ਝੇਰਾਂ ॥ ੩੯ ॥ ਅਪਰ ਦਾਸ ਵਸਤੂ ਹਿਤ ਲੰ੩। ਗਏ ਤੁਰਤ ਮਾਝਾ 

_ਸੁਧਿ ਦੈਬੇ । ਕਹਕੋ ਜਾਇ “ਬਾਂਹਰ ਕਿਯ ਝੇਰਾ। ਆਏ ਲੈਨਿ ਸਮਾੜ 
ਬਏਰਾਂ । ੪੦ ॥ ਮਰਕ਼ੀ ਜਾਨਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸਬੈ । ਵਸਤੁ ਸੈਂਬਾਂਰਨਿ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਸਬੈ । ਸਰਬ ਸਿਵਰ ਕੋ ਸੈਗ ਲਵਾਇ”। ਮਾਤਾ ਗਈ ਗੁਰੂ 
ਜਿਸ ਥਾਇ ॥੪੧॥ ਤ੫ ਸਮੇੜ ਤਨ ਜਾਇ ਬਿਲੌਕਾ।ਤੁਸ਼ਨਿ ਬੈਠੀ ਹੋਇ 
ਸਸ਼ੋਕਾ । ਜਿੜਕ ਸੋਗ ਨਰ ਸਭਿ ਚ਼ਲਿ ਆਏ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਨਿਜ ਝੇਰ 
੧੨੧੧੬" ੭ਜਾਦ 
। ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਝੋਰੈ' ਗਨ ਸੁੰਦਰ । ਲਗਜੋ ਪਟੋਬਰ ਦਿੱਤ੍ਡਿ ਅੰਦਰ॥੪੩॥ 
ਦਲ ਰਚ] ਦਮ ਪਰ ੮੫ 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਨਿਪ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਠਿ ਭੌਰ ਕੋ ਜ਼ਾਂਹੁ ਸਮੀਪ ਸਿਧਾਇ। ਸਾਥ 
ਅਦਾਇਬ ਚੇਖਿ ਕੈ ਪਹੁੰਚੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ॥ ਨੌਰੈਗ ਦ੍ਗਿ 
ਅਵਲੋਕ ਨਹੇਸ਼ਾਂ । ਬੂਬੀ ਗੁਹ ਕੀ ਗਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । “ਕਿਮ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਕੈ 
_ਪਹਿਝਾਨੇ । ਬੈਸ ਇਆਲੇ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨੇ ॥੨। ਕਰਾਮਾਤ ਕਛ ਪਰਖਨਿ 
ਕਰੀ। ਅਹੈ ਕਿ ਨਹਿ ਬਡ ਸ਼ਕੜੀ ਧਰੀ । ਰਹੈ ਸਮੀਪ ਪਿਖੜਿ ਅਰੁ 
ਬੌਲਨਿ।ਕੋਝਿਕ ਭਾਰ ਕਰਜੋ ਤੈ' ਤੋਲਨਿ॥੧॥ਸਨਿ ਮਹਿਪਾਲਕ ਹਾਬਨਿ 
ਬੋਦ । ਕਹਨੋ ਕਿ “ਅਹੈ' ਅਤੋਲ ਬਿਲੈਦ । ਕੋ ਸਮਰਬ ਜੋ ਪਰਖਹਿ ਭਾਗ 
ਮਹਾਂ ਰੌਭੀਰ ਸਧੀਰ ਉਦਾਰ ॥ ੪ ॥ ਪਟਰਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਨ ਬਿਠਾਈ।ਅਪਰ 
ਭਲੇ ਥਲ ਮੈਂ ਸਮੁਦਾਈ:-ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰਅਹੈਂ।ਮਹਿਖੀ ਅੰਕ ਜਾਬਿ 
ਕਰਿ ਬਹੈਂ-॥੫॥ ਇਮ ਜ਼ਿਤਵਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ। ਆਇ ਕੀਨਿ 
ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਅਗਾਂਰੀ।-ਹਮ ਤੇ ਪਤਾ ਚਹੈ-ਮਨ ਜਾਨਿ।ਯਾਂਤੇਂ ਰਖ਼ ਫੇਰਨਿ ਕੋ 
ਠਬਨ ॥੬। ਭਉ ਹੋਵ ਨੰਮੀ ਬਹੁ ਭਾਂਡੀ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੀਰਬਿ ਕੀ ਗਲਿ 

"(ਵਚ,ਸੁਊ।। “ਰੋਣ ਵਾਸ । "ਨਾਲ ਲੈਕੇ (੪) ਲਵਵਾਰ। ਰ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੁੱਥੰਜ ! ( 8੯੪੭) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਸੀਨ ਬਦ, 

ਬਾਂਤ॥ਲੋ ਗਮਨਜਯੋ' ਮੰਦਿਰ ਰਠਵਾਸ/ਜਬਿ ਪਹੁੰਥੇ ਸਭਿ ਤ੍ਰੀਯਨਿ ਖਾਸ॥ 
੭ ॥ ਫੁਲ ਛਰੀ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਹਿ ਬਾਨੀ ।=ਨਹਿੰ ਭੂਪਤਿ ਕੀ ਇਹ 
ਪਫਰਾਨੀ-।ਸਗਰੀ ਨਾਰਿਉਲੰਘਤਿ ਗਏ।ਬੈਠੀ ਜਹਾਂ ਮਲਿਨ ਪਟ ਲਿਏ 
॥ ੮॥ ਧਰੇ ਮਨੋਰਥ ਇਮ ਉਰ ਮਾਂਹੀ । ਮੋ ਬਿਨ ਅੰਕ ਨ ਬੈਠਹਿੰ ਕਾਂਹੀ। 
ਸੋ ਮਨ ਜਾਨਿ ਗਏ ਤਿਸ ਘਾਸ ।-ਇਹ ਪਫਰਾਨੀ-ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੯ ॥ 
ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਅੰਕ ਤਤ ਕਾਲ।ਭਈ ਬਿਸਮ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਬਾਲ। ਪਰਖਨਿ 
ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਗਰੀ ਜਾਂਨੀ । ਕੁਛਕ ਕੋ੫ ਤੇ ਗਿਰ ਬਖਾਂਨੀ ॥ ੧੦ ॥ ਸੁਨਿ 
_ਹਮ ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਬਖਸ਼ਾਈ । ਇਮ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾਮਲ ਪੜਿਆਈ”।ਸੁਨਿ 
ਨੌਰੇਗ ਮਨ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ । 'ਤੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ! ਮੇਲ ਮਮ ਠਾਠਿ ॥੧੧॥ ਜ੍ੋ' 
ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਵਹੁ । ਅਜ਼ਮਤ ਤਿਨ ਕੀ ਤਬਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ। 
ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ੩ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁ ਗੋਤਿ । ਕੀਜਹ ਬਿਰਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਚੀੜ? 
॥੧੨॥ ਤਬਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ ਕਰ ਜੋਰਿ/“ਕਜੋਂ ਨ ਕਰੋਂ ਮੇਂ ਰਾਵਰਿ ਲੱਰ 
। ਪੂਰਬ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੈ' ਭਾਖਾਂ । ਮਿਲਿਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜਸ ਅਭਿਲਾਖਾ ॥ 
੧੩॥ ਅਥਿ ਭੀ ਜਤਨ ਕਰੋਂ ਕਹਿ ਬਿਨੰ।ਜਥਾਂ ਮਿਲਨ ਰਾਵਰ ਕੋ ਥਨੋ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕੇ ਕੂਪਡਿ ਆਯੋ । ਬੰਠਿ ਸਦਨ ਪਰਧਾਨ ਬੁਲਾਯੋ ॥ 
੧੪॥ “ਕਹੁ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਂਤ ਬੁਝਾਇ । ਜਾਏ ਵਹਿਰ ਕਿਮ ਸਿਵਰ 
ਲਗਾਇ। ਮੋ ਪਰ ਕੋ੫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ ਗਏ।ਢਿਗ ਤੇ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰਤਿ ਭਦ” 
॥ ੧੫ ਨ ਨਾਰ ਮਰਲੇ ਵਕਤ ਸਜਾ ਆਨਾ ਪੱਲ ਤੇ ਜਰ) 
ਨਹਿ ਰਿਸ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । ਮੈ' ਤਿਨ ਸੋਗ ਰਹਯੇ ਅਗਵਾਈ ॥ 
੧੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਗਏ ਦੇਵੀ ਕੇ ਮੰਦਿਗਕੇਡਿਕ ਕਾਲ ਰਹੇ ਬਿਤ ਅੰਦਰਾਂ। 
ਨਿਕਸੇ ਤੁਮਰੀ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਏ॥ਸਵਕ ਸੋਗ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੧੭॥ਤੁਮੜ਼ੀ 
_'ਛਪਨਿ ਕੇ ਅਸਬਾਨ । ਪਿਖਿ ਜਮਨਾ ਜਲ ਹ੪੫ ਮਹਾਨ । ਮੁ ਸੰ 

`___ #ਇੱਕ ਛਾ) ਦਏ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੈਂਪਈ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ 
_ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗਾਂ' ਹੈ ਜੋ ਇਉ' ਹੈ:-ਤਹਿੰ ਕਿਸ ਸਾਥ ਬਚਨ ਕਰ ਧੁਨੀ । ਸੂਘਮ ਸੀ 
ਗਲੂ ਮੈਂ ਡੀ ਸੁਨੀ । ਲਹੈ ਕਿਵਾਰ ਉਘਾਦ ਬਿਕਨੇ । ਵਹਿਰ ਏਕਲੇ ਫਿਰਤੇ ਨਿਕਸੇ । 

ਇਸਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ' ਵਿਹ ਚਜ ਤੁਕਾਂ ਆ੧ਪਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ 
ਜੋਗ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵ'ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੀ ਕਿ ੮ ਹਸਤਾਖ੫ ਗੇ ਨਾਂ ਹੋਣ । 



ਸ੍ਰੀ ਗਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___ (੩੯੪੮) ਰਾਸਿ ੧੦ । ਅੱਸੂ ੪੮. 

ਕਹਯੋ-ਭੀਰ ਬਹ ਅੰਤਰ" । ਆਇ ਜਾਇ ਨਰ ਅਨਿਕ ਨਿਰੈਡਰ॥੧੮॥ 
ਇਹਾਂ ਰਹਨਿ ਮਹਿੰ ਹਰਖ ਹਮਾਰੇ । ਮਹਿਪਾਲਕ ਸੋ' ਦੇਹ ਉਚਾਰੇ ।ਨਹੀਂ 
ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀਜਹਿ ਕੈਸੇ । ਜੈਸੇ ਤਹਾਂ ਇਹਾਂ ਹਮ ਤੈ੧-॥੧੯ ਸੁਨਹੁ ਪਰੈਤ 
ਲਬਯ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਜਿਨਹੁਂ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਰੁਜਹਿ' ਨਸਾਈ । ਤਨ 
ਮਹਿ ਜੂਰ” ਤਿਨ ਕੇ ਹੁਇ ਆਵਾ । ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਇਕ ਸਮ ਦਰਸਾਵਾ॥ 
੨੦॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬ ਬਿ੍ਿਤਾਂਤ । ਰਾਜੇ ਕਰੀ ਬਿਤਾਵਨਿ ਰਾਤਿ। 
ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੇ ਸੇਂਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰ੍ਿਸ਼ਨ ਸਮੀ੫ ਪਯਾਨ' ॥ 
੨੧॥ਬ੍ਰਿਦ ਨਰਨਿ ਕੀ ਭੀਰ ਘਨੇਰੀ।ਸੁਭਟਨਿ ਪੰਕਡਿ ਚਲਹਿ ਅਗੇਰੰ। 
ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਵਰ ਜਬਹਿ ਦ੍੍ਿਸ਼ਰਾਯੋ । ਵਾਹਨ ਤਯਾਗਿ ਚਰਨ ਤੇ ਆਯੋ 
॥ ੨੨ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਖਬਰ ਅਪਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਵਰਸ਼ਦਿਕ ਤਜਾਰੀ 
ਕਰਿਵਾਈ । ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰਿ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ/ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਅਭਿਬੋਦਨ ਧਾਰੀ 
॥ ੨੩॥ ਅੰਤਰ ਤਬਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਗਯੋ । ਗੁਰ ਪਰਖੈਕ ਪਰ ਹੋਰਤਿ ਭਯੋ। 
ਬਸਤ੍ਅਛਾਦਤਿ ਤਨ ਪਰ ਸਾਰੇ। ਨਿ੫ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਦਨ ਉਘਾਰ॥੨੪॥ 
ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਨਮੋ ਅਗਾਰੀ । ਬੋਠਕੋ ਰਾਵ ਨਰਨਿ ਹਟਕਾਰੀ । 
ਔਰ ਪੌਰ ਪਰ ਰੋਕੇ ਰਹੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਨਿਿ੫ ਬਚ ਕਹੇ ॥੨੫ ॥ #ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੈਸੇ ਪਰੇ ਊ ਸਭ ਲਗਾਇ ਨ ਬੈਠਨਿ ਕਰੇ? । ਇਕ ਦੁਇ 
ਨਿਗੰਟ ਦਾਸ ਜੇ ਅਹੋਪ੍ਰਭੁ ਡੂਸ਼ਨਿ ਤੇ ਤਿਨ ਪੁਨ ਕਹੇ ॥੨੬॥ “ਪ੍ਰਥਮ 
ਤਾਪ ਤਨ ਮਹਿ ਅਧਿਕਾਈ । ਆਜ ਸੀਤਲਾ ਦਈ ਵਿਖਾਈ । ਬੋਰਾਂ 
ਬੋਲਿ ਹੈਂ ਮੁਖ ਆਪ । ਚਢਜੋ ਅਧਿਕ ਅਬਿ ਭੀ ਤਨ ਤਾ੫॥੨੭॥ਹਾਬ 
ਬੈਦਿ ਮਹਿਪਾਲ ਬਖਾਨੇ । “ਮਹਾਂਰਾਜ ਕੈਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੇ । ਦਰਸ %੫ ਕੇ 
ਨ!ਸੰਹਿ ਰੋਗ । ਭਏ ਨਗਰ ਗਨ ਲੋਗ ਅਰੋਗ ॥ ੨੮ ॥ ਕਯਾ ਲੀਲਾ 
ਦਿਖਰਾਵਨਿ ਲਾਗੇ । ਤੁਮਰੇ ਨਾਮ ਲੇਤਿ ਦੁਖ ਭਾਰ॥ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਪੂਰਨ 
ਸਮਰੱਥ । ਤੌਜਨ ਗੜਨ ਆ੫ ਕੇ ਹੱਥ ॥ ੨੯॥ ਦਰਸ਼ਨ ਚਹਂ ।ਬ੍ਰੰਦ 
ਨਰ ਨਾਰੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ ਅਗਾਰੀ । ਸਾਵਧਾਨ ਬਨਿ 
ਬੈਠਹੁ ਆਘਹਰਹੁ ਸ਼ਕਤਿ ਤੇ ਡਾ੫ ਮੈਂਤ੫॥੩੦॥ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼੍ਰਰ 
ਰੂਪ ।ਜਿਨ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਅਧਿਕ ਅਨੂ੫ । ਤਿਸ ਗਾਦੀ ਕੋ ਮਾਲਿਕ 
ਆਪ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਬਰ ਸ੍ਰਾਪ॥ ੩੧ ॥ਨਿ੫ ਤ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਸਡਿ- 
ਸਹਿਰ) ਅਉ ਬਹਤ ਡੀੜ ਹੈ। 'ਹੋਂਗ । ₹ਤ੫। “ਤਿਨ ਦਸਾਂ ਨੇ ਕੰਹਿਆਂ ) 



_ ਰੀ ਗੁਰੈ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੯੪੯) ਬਥੰਸ ੧੦ । ਸੌਸ 9੯, 

ਗੁਰ ਕਹੋ ।“ਜਿਸ ਕਿਸ ਜਗ ਸਰੀਰ ਕੋ ਲਹਜੋ । ਸੁਖ ਦੁਖ ਸੈਗ ਸਦਾਂ 
ਹੀ ਰਹੈ' । ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੈਤ ਸਭਿ ਕਹੈਂ ॥ ੩੨॥ ਹੋਨਹਾਰ ਨਹਿ ਮਿਵਹਿ 
ਕਦਾਈ । ਜੋ ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰ ਬੀਤਤਿ ਆਈ।ਰਾਮਚੇਦ੍ ਕੀਨਸਿ ਬਨਬ/ਸਮ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੇਦ੍ ਕੋ ਬੈਸ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥ ੩੩॥ ਚੰਦ ਕਲੀੰਕਤਿ, ਸਾਂਗਰ ਖਾਰਾਂ । 
ਰੁੱਦ ਹਲਾਹਲ” ਕੋ ਗਲ ਧਾਰਾ । ਕੌਨ ਕੌਨ ਗਿਨੀਅਹਿ ਸਮਰੱਥ । 
ਸਕਲ ਚਲੋ ਭਾਵੀ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ॥ ੩੪ ॥ ਜਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕੌ ਠਾਨੈ । 
ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਧਾਰਿ ਸੋ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਸੈਤਨਿ ਕੋ ਮਤ ਹੈ ਸਾਚਾ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਬਿਚ ਸਬਦ ਉਬਾਚ ॥ ੩੫॥ਜਬ' ਜੋਗ ਈਸ਼ੁਰ ਸੰਭ ਕਰਤ। 
ਮੂਢ ਅਜਾਨ ਤਰਕ ਤਿਸ ਧਰਤਾਂ । ਭੌਗਹਿ ਬਹੁਰ ਗੁਨਾਂਹੀ ਹੋਇ । ਭਾਣੇ 

ਕੋ ਨ ਮਾਠਿ ਹੈ ਜੋਇ॥੩੬ਯਾਂਤੇ ਸੁਨਹੁ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ! ਧਰੀਏ”। ਪ੍ਰਤੁ ਭਾਣ 
ਕੌ ਤਰਕ ਨ ਕਰੀਏ । ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹ ਚਾਲੇ । ਹਰਖ ਸਹਤਿ 
ਮਤਿ ਸੇਤ ਬਿਸਾਲੋ॥੩੭॥ਸੁਨਿ ਤੂਪ/ਤ ਗੁਰਬਾਂਣਤੇ ਸਾਰ।ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ/ਤ 
ਡੂਸ਼ਨਿ ਧਾਰਿ ।=ਕਹਾਂ ਕਹਨਿ ਸਰਬੱਗਨ ਸੈਗ । ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ/ਹੈ ਸੁ 
ਅਪਨਿ ਉਮੰਗ-॥੩੮॥ ਬੈਠਜੋ ਰਹ੧ ਸੁ ਕੇੜਿਕ ਕਾਲ । ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਤਨ 
ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲ।-ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਲ ਨਹੀ' ਬਨਿ ਆਵੈ।ਜੀਬ ਲੋ ਬੈਠਿ ਨ ਸਭਾ 
ਲਗਾਵੈ-॥ ੩੯॥ ਕਰਨਿ ਉਪ! ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ । ਦਾਸਨਿ ਸਾਬ ਕਹੀ 
ਬਹੁ ਬਾਤ ।'ਅੰਤਰ ਮਾਤ! ਪਰਦੇ ਮਾਂਹਿ । ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਪਠਯੋ ਨਰ- 
ਨਾਹਿਂ' ॥ ੪੦ ॥ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਲੇ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ।ਉਠਯੋ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਕਗੰਨ 
ਪਯਾਨ । ਵਹਿਰ ਪੌਰ ਪਰ ਬੋਦਨ ਕਰਿ ਕੋ। ਘਮਨਜਯੇ ਨਿਜ ਵਾਹਨ ਪਰ 
ਚਰਿਕੋ ॥ ੪੧॥ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਇ । ਨਾਨ ਰਸ ਕੇ ਭੋਜਨ 
ਖਾ੬।ਅਵਰੋਗ ਨਿਕ/ਫ ਜਾਇ ਸਭਿ ਗਾਈ।ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਹਿ ਜ੍ਰਰ“ ਸੋਂ ਹੁਇ 

“਼ਿਵਜੀ । “ਜ਼ਹਿਰ । ਕਹਿਆ ਹੈ । “ਸੁਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਹੇ । “ਰਾਜੇ ਨੇ । “ਤਾਪ । 
#ਗੁਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ “ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਭਾਣੇ ਯਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੁਟ 

ਕਿਸੇ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਕੇ ਭਾਵੀ ਦੀ ਪੂਬਲਤਾ 
ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀ' ਸੀ । ਪ੍ਰਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਮਹਾਨ 
ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੩੪ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਗਰੇ' ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਜੰ। ਦੇ 
ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਆਓਡ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਇੱਬੇ ਅੰਕ ੩੨; ੨੩੫੩੭ ਵਿਚ ਬੀ ਡਾਂਵੀ ਦੇ 
ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੂਨੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਲੀਕ ਰ(ਹਗਰੇ। । 



__੍ਰ ੧8 ਪੁਤਾ੫ ਸੁਰੰਜ। (੩੯੫੦) ੍ 
ਆਈ॥੪੨॥ ਅਬਹਿ ਜੋਤਨਾਂ ਵਈ ਵਿਖਾਗਐਢ ਰਹੇ ਗੁਰਪਿਥੇ ਸੇ 
ਜਾਈ?। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਚਿਤ ਮਹਿ ਲਖ ਆਘ-ਬਿਦਤਜੋ ਰ/ਮਰਾਇ ਕੋ 
ਸਾ੫-॥ ੪੩॥ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਕਹਜੋ ਤਿਹ ਸਮੈ । “ਸੁਧਿ ਲਿਹ ਨਿਤ, 
ਦਿਹੁ ਸਭਿ ਪੁਨ ਹਮੈ?। ਬਹੁਰ ਅਪਰ ਪਤਸੈਗ ਚਲਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਸਭਿ 
ਹੀ ਬਿਸਮਾਏ ॥ ੪੪ ॥(%੩ ਕੇ ੩੩ ਘ੫ ਮੁਲ: ੬੩ ੮ਸਨ ਭਮੇ 'ਜੇਡਲਾ ਤਿਕਸਨਪਰੇਗ ਵਰਨਨ ਲਾਅ 

___ਨਵ ਚਡਵਾਹਿੰਸਫੀ ਅੰਸੁ ॥ ੪੯ ॥ 

੫੦. [ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹ ੧੦੦੦ ੮ ਆਝਸੁ ਕੀਨ/ਜ ਦਾਸ ।'ਸਿਘ 
ਸੈਗਤਿ ਢਿਗ ਦੂਰ ਕੇ ਆਇ ਨਹ! ਕੋ ਪਾਂਸ ॥੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 
ਚਹੀਅਹਿ ਆਇ। ਸੋ ਬੂਥਹਿ ਪੁਨਗੰ੫ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਇ” । ਬੰਦਬਸਤ ਸਭਿ 
ਹੀ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕ ਪਹੁੰਚਹਿ ਚੀਨ ॥ ੨॥ ਤਨ ਪਰ 
ਨਿਕਸੇ ਗਨ ਬਿਸਵੋਰ'।ਸਘਨ ਅਧਿਕ ਕੇ ਦੀਰਘ, ਛੋਟ'।ਅਰੁਨ ਬਰਨ 
ਸਗਰੋ ਹੁਇ ਆਯੋ। ਸੇਜਾਂ ਕੁਛੁਕ ਦੇਹਿ ਦ੍ਰਸ਼ਰਾ੧ੋ॥੩॥ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ 
ਅਧਿਕ ਹੀ ਭਯੋ । ਭਰਿਬੋ ਬਿਸਵੋਫਨਿ ਹੁੰਦ ਗਯੋ । ਜੋ ਸੁਧਿ ਲੋਬੇ ਆਇ 
ਮਸੈਦ। ਕੈ ਸੰਗਤਿ ਨਰ ਕਿਧੋਂ ਬਿਲੋਦ ॥ ੪ ॥ ਸਭਿ ਕੋ ਖ਼ਬਰ ਵਹਿਰ ਹੀ 
ਦੇਡਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਪੋਢੇ ਬੀਚ ਨਿਕੇਤ। ਸ਼ਾਹੁ ਹਮੇਸ਼ ਪਠਹਿ ਉਮਰਾਵ।ਅਰ 
ਆਵਤਿ ਨਿਤ ਜੈਸਿੰਘ ਰਾਵ ॥ ੫॥ ਸਭਿ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਿ੍ਿਤਿ ਕਰਿਕੈ। 
ਪਵੈ ਰਹੈ ਤੂਸ਼ਨੀ ਧੰਰ ਕੈ । ਜਾਨਯੋ ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਮ ਭਯੋ।-ਰਾਮ- 
ਰਾਇ ਜੈਸੇ ਬਚ ਕਿਯੋ ॥ ੬॥ ਸੋ ਅਥਿ ਸਾਚ ਹੋਇ, ਨਹਿੰ ਫਰੈ। ਨਾਂਹਿ ਭ 
ਕਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਪਰੈ' । ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਟਿ ਜਾਇ। ਆਦਿ 
ਸੀਤਲਾ ਟੁਜ ਸਮੂਦਾਇ ॥ ੭ ॥ ਸਿਖ ਆਦਿਕ ਪੂਰਿ ਮਹਿੰ ਨਰ ਘਨੇ । 
ਕ।ਰ ਕਰਿ ਦਰਸ ਰੋਗ ਸਭਿ ਹਨੇ । ਰਿਦੇ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਧਰਿ ਆਏ।ਸਭਿ- 
ਹਿਲਿ ਕੇ ਰੁਜ ਗੁਰੂ ਗਵਾਏ॥੮॥ਤਨ ਕੇ ਤਨ ਕੋ ਕਜਾਂ ਦੁਖ (ਕਿਮ 
ਤਮ ਤੋਮ ਤਰਨ ਕੇ ਪਾਸ“£-। ।ਮਲਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੌਰ ਜਿ ।ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਆਪਸ ਬਿਖੇ ਸੁਨਾਵੀਹ ॥ ੯ ॥ “ਬੈਸ ਅਲਪ ਗੁਰਤਾ ਅਬ ਪਾਈ। 
ਨ।ਹੇ ਆਗੇ ਸੇਤ!ਤ ਉਪਜਾਈ । ਦਾਸ ਨਹ ਅਸ ਲਾਇਕ ਕੌਈ ।ਪੁਨ 
ਗਾਦੀ ਪਰ ਕੋ ਗੁਰ ਹੋਈ / ॥ ੧੦ ॥ ਜੇਸ਼ਟ ਪੱਕ ਨ ਪਦ /ਛਹ ਪਾਂਝ। 
ਬਰ “ਛ% । “(ਕੋਝ) ਛੋਰਾ । “ਹੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾੜ੍ਹ ਹਨੇਗਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੩੯੫੧ ਰਾਸਿ ੧6 | ਸੰ ੫6, 

ਖਾਰਜ ਕਰਜੋ ਗਰ ਹਰਿਰਾਇ।ਤੂੜ ਬਾਂਰੜ ਜਾਂਨੀ ਪਰੈਂਪਜੇ ਸਿਖਸੈਗਤ 
ਪਜਾ ਕਰੈ॥੧੧॥ਸਭਿ ਮਹਿੰ' ਪਰ ਜੈ ਹੈ ਅਸ ਰੌਰਾ ।-ਕੋ ਅਬਿ ਗੁਰੁ,ਬਾਸ 
ਕਿਸ ਨੌਰਾ ?-। ਅਦਕੁੜ ਗਤਿ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗਰ ਕੋਰੀ । ਕੋ ਲਖਿ ਸਕਹਿ 
-ਅਰੀਮ ਘਨੋਰੀ! ॥ ੧੨॥ ਦਿੱਲੀਪਰਿ ਕੀ ਸੈਗੜਿ ਸਾਰੀ । ਮਿਲਿ ਆਪਸ 
ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ । “ਰਾਂਮਰਾਇ ਬਿਨ ਸੈਂਤਤਿ ਰਦੈ । ਇਹ ਗਰ ਸਾਂਪ 
ਸਾਦ ਹੀ ਲਹੈ? ॥ ੧੩ ॥ ਜਾਇ ਪੌਰ ਪਰ ਨਮੋ ਕਰੋਤੇ । ਲੋ ਲੈ ਸੁਧਿ 
ਨਿਜ ਧਾਮ ਸਿਧੈਤੇ । ਚੇੜ ਮਾਸ ਪਾਛਲਿ ਪਖ ਮਾਂਹੀਗਏ ਪੰਚਮੀ ਕੌ ਗੁਰ 
ਭਾਹੀਂ ॥੧੪॥ ਬਿਦਤ ਸੀਤਲ ਦਿਨ ਖ਼ਸ਼ਟੀ ਕੋ । ਛੋਟ ਬਭੀ ਬਿਸਵੋਤ 
ਭਰੀ ਕੌ । ਦਿਵਸ ਤੌਦਸੀ ਲੋ! ਕਰਿ ਆਈ । ਵਹਿ ਦਾਸ ਨਿਕਟਿ ਜੇ 

_ ਜਾਈ ॥੧੫॥ ਹੋਤਿ ਅਦੌਭੇ ਗੜਿ ਪਿਖਿ ਮਨਕੀ । “ਹੇ ਗੁਰ! ਕਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ 
ਕਿਯ ਤਨ ਕੀ(ਦੁਖ ੧੫ ਸਭਿਹਿਨ ਕੌ ਤੁਮ ਹਾਬਸਕਿ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ 
ਜਗਨਾਬ !”॥ ੧੬॥ ਮਾਂਤ ਜਾਇ ਅਵਲੋਕਨਿ ਕਹੈ।ਲਖਹਿ ਗੁਰੂ ਗਤਿ 
ਦਿੰਤਾ ਧਰੈ । ਇਕ ਪੁੱਝਾਂ ਪੁਨ ਬਾਲਿਕ ਸੋਇਆਰੈ ਸੈਤਤਿ ਭਈ ਨ ਕੋਇ 

__ ॥ ੧੭॥ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ਬਿਚਾਰੀ। ਅਧਿਕ ਬਿਸਰਤਿ ਸੈਸੈ ਧਾਰੀ। 
“ਹੈ ਸੁਭ ! ਕਯੋਂ ਨ ਬਨਹੁ ਅਹਿਲਾਦੀ । ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ 
॥ ੧੮॥ ਕਯਾ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਅਰੇਭਨਿ ਕੀਨਿ । ਸੜਿਗਰ ਕੋ ਘਰ ਅਨਦ 
ਬਿਹੀਨ।ਆਪ ਅਲੌਬ ਸੋਗਤ! ਕੇਰੀ।ਚਹੰਦਿਸਿ ਕੀ ਚਲਿ ਆਇ ਘਨੇਰੀ 
॥ ੧੯॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀ ਜਾਚਤਿ ਹੈ' ਛੇਮ । ਦੇੜਿ ਆਪ ਜਿਹ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਨੋਮ'। ਨਿਜ ਤਨ ਦਿਸ਼ਿ ਕਯੋਂ ਦੇਖਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਅਜਹੁੰ ਬਾਲ ਆਰਬਲ 
ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੦ ॥ ਪੂਰਬ ਤੇ ਬੈਠਤਿ ਚਲਿ ਆਈ”। ਲਾਇਕ ਬਨੇ ਪਾਇ 
ਗਰਿਆਈਂ'ਅਸ ਨਹਿ ਕਰਹੁ,ਮਿਟਹਿ ਗੁਰ ਗਾਂਦੀ । ਸੋਢੀ ਸਭਿ ਸ਼ਰੀਕ 
ਸੋ ਬਾਦੀ“॥ ੨੧ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਤਜਿ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਆਈ । ਕਰਹ ਜੋਗਤਾ 

ਹਦ ਦਲ ਦਲ ਮਲ ਲਨ ੀੀਨੀੀਔੀੀਔ ਲੀਕ ਲਲਕਲਲਲਲਲਕਲਲਲਲਲਲਆਅਆਲਅਆ====ਲ=ੀ. 

"ਬੀਤ ਗਈ ਗਲ ਜਾਣ ਪੈ'ਦੀ ਹੈ (ਭਵ ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਉਏ ਜੇ ਸੂਰੀ ਗੁਰੂ ਟਰਿਰਾਇਿ 
ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਥੀ ਰੂਪ ਜਹਸਜ ਦਾ ਦਟ ਜਾਣਾ ਕਹਿਆ ਸੀ) । "੨ ਸਿੱਖ ਹੈਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਥਾਲਨੀ 
ਹੈ (ਤਿਨਾਂ) ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ । “(ਇਹ) ਨੇਮ ਹੈ (ਆਪ ਢਾ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਪ ਉਸਨੂੰ 
ਦੇਂਦੇ ਹੈ। ਛੈਮ ਆਦਿ ) । “ਪਹਿਲੇ ੩ ( ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਈ ) ਝੇਠਣ ਨਾਲ ( ਰੰਦੀ 
ਕਾਇਮ) ਟਰੀ ਆਈ ਹੈ । “ਤੁਸੀਂ (ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ) ਲਸੰਏਕ ਹੋਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪਾਂਈ ਹੈ। 
#ਓਹ ਬਗੜਾਨਹ ਹਨ । 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਖ ਸੂਰ੧। (੧੯੫੨) __ ਰਾਸਿ ੧੦।ਲੀਨ੫੦, 
ਜੀਵਨ ਪਾਈ" ਦੇਖਿ ਸ਼ਰੀਰ ਮਾਤ ਇਮ ਕਹੈਭਈ ਦੀਨ ਉਰ ਝਰਤਿ 
ਅਹੈ ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਕਿਪਾਲਾ । ਦੇ ਜਨਨੀ ਕੋ ਧੀਰ 
_ਬਿਸਾਲਾ। “ਰਚੀ ਬਿਧਾਤੇ ਹੋਨੀ ਸੋਇ । ਮਿਟੈ ਨ ਕਰੇ ਉਪਾਇ ਜਿ ਕੋਇ 
॥੨੩॥ ਜੇ ਲਹਿ ਹੋਨੀ, ਬਨਹਿ ੧ ਨਾਂਹੀ । ਕਰਹਿ ਸ ਜੜਨ ਸਕਲ 
ਸ਼ਲਾੰਮਾਂਹੀਂ।ਸਾਦੀ ਸ਼ੀਨਾਨਕ ਕੀਗਾਦੀ। ਸੰਗਤਿ ਬਿਖੇ ਸਦੀਵ ਅਬਾਈ 
॥੨੪॥ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਅਹੈ ਗਰ ਕੇਰੀ । ਰਹੈ ਸਦਾ ਦਿਵ ਸਖਦ ਝਡੇਰੀ। 
ਤੂੰ ਮਮ ਮਾਤ ਨ ਇਮ ਬਨਿ ਆਵੈਸਮ ਅਪਰਨਿ ਕੇ ਮੋਹ ਉਪਾਵੈਂ॥੨੫॥ 
ਖ਼ੂਕੁ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿ ਰਹੁ ਨਿਤ ਰਾਜ਼ੀ । ਜਗ ਰਚਨਾ ਜਾਨਹੁ ਅਸ ਪਾਜੀ'। 

ਧਾਰੀ॥੨੬॥ ਹਰਿਵੈਦੌਰੀ, ਜਿਮ ਘਨ ਛਾਯਾ । ਸੁਪਨਾ ਜਿਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ 
ਖ਼ਾਯਾਂ' । ਇਨਹਿੰ ਸਾਚ ਲਖਿ ਕਰਿ ਦਿਢ ਗਹੈ।ਕਹਾਂ ਸੁ ਪਾਨੀ ਨਿਜ ਕਰ 
ਨਹੈ# ॥੨੭॥ ਬਿਨਸਹਿ ਕੋ ਆਰੀ ਕੋ ਪਾਂਛੇ। ਇਸ ਮੰਹਿ ਮੂਰਖ ਬਿਰਤਾ 
ਬਾਂਛੇ । ਚਲਯੇ ਜਾਤਿ ਜਿਮ ਨਈ ਪ੍ਰਵਾਹੂ । ਭਰਜੋ ਰਹਹਿ ਦਿਖਿਯਤਿ 
ਪਿਰ ਹਮੇਸ਼। ਸਭਿ ਕੇ ਸੀਸ 

_ਠਟੀ ਜਗਤੇਸ਼ । ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਧਾਰਹ। ਪੁਕੁ ਕ੍ਰਿਤ ਸਮੁਝਿ 
ਸ਼ੋਕ ਨਿਰਵਾਰ2” ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਤਿ ਪੁੱਤ ਕੇ ਬਾਂਕਨਿ ਮਾਂਤਾਂ । ਚਖਿ 
ਜਲਜਾਤਨ ਤੋ ਜਲ ਜਾਤਾ” । ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਈ ਨ ਬੋਲੀ ਵੇਗਹੇਰਤਿ ਸੁਤ 
ਭਨ ਸੋਚ ਬਡੋਰ ॥੩੦ ॥ ਔਰੋਗ ਕੋ ਨਰ £ਧਿ ਕੋ ਆਵੈ । ਬਹੁਰ ਜਾਇ 
ਅਹਿਵਾਠ ਸੁਨਾਵੈ । “ਅਧਿਕ ਸੀਤਲਾ ਕੇ ਬਿਸਵੋਟ'। ਪਿਲਪਿਲ ਕਰਡਿ 
ਬਝੇ ਕੋਂ ਛਟ” ॥ ੩੧॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਸਚੈ ਮਨ ਜਾਨਾ ।=-ਬਿਨਸਹਿ 
ਤਨ ਜਿਮ ਸਰਪ ਬਖਾਨਾ । ਕਹਨੋ ਨ ਬਿਰਥਾ ਇਨ ਕੌ ਜਾਤਿ । ਪਰਖਨੋ 
ਕਈ ਬਾਰ ਸਭਿ ਭਡਿ-॥ ੩੨॥ ਅਪਨਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਕੇਤਿਕ ਬਾਰਾਂ । 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਬਦਨ ਉਚਾਰਾ । ਜੈ ਪੁਰਿ ਨਾਬ ਸਾਂਬ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਬੂਝਿ 
ਬਾਰਝਾ ਕਰਡਿ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੩ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੇਦ ਬਿਲੀਦ ਸਚਿੰਤ । ਮਿਲਿ 
(ਆਖਣਾ) ਜੀਵਨ ਪਾਛੇ ਤਾਵ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਕੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ( ਗੁਰਿਆਈ ) ਕਰੇ । "ਚਾਹੋ 
ਸ਼ਾਦ ਬਲ ਵਿਚ (ਹੈਕੇ ਕੋਈ) ਜਤਨ ਕਹੇ । ₹ਬਠ । ਪਾਂਦਵਾਲੀ।”ਰੰ ਹ੦੩ ਨਗਰੀ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਇਕ ਗਲਪਤ ਨਗਰੀ । “ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਢੀ ਮਾਇਆ । #ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ? ਨੇੜ੍ਹ ਕਵਲ 
ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਛੇ । #੧=ਬਿਹਿ। 



ਗੁ ਪੂਡਿਘ ਸੁਰੰਗ (8੯੫8) ਵਸਿ ੧6 | ਲਨ ੫੧, 

ਮਿਲਿ ਬਹੁ ਬਿਚਾਂਰ ਬਿਰਤੌਤ ।-ਗਰ਼ਤਾ ਗਾਂਈ ਨਹਿ ਮਿਟਿ ਬਾਇਹਮ 
ਅਲੀਬ ਜਿਸ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ--॥ ੩੪ ॥ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਹਿ ਸੁਨਤਿ ੫ਛਜ਼ਾ- 
ਵਹਿ ।-ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਹਿੰ। ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਕਨਿ 
ਦਾਨੀ । ਜੋ ਜਾਚੰਹ ਸਭਿ ਪੂਰਨਿ ਠਾਨੀ ॥ ੩੫ ॥ ਮੰਦ ਭਾਗ ਬਹੁ ਭਏ 
ਹਮਾਰੇ । ਜਿਸਤੋ ਗੁਰ ਨਹਿੰ ਪਰਹਿ ਨਿਹਾਰੈ । ਜਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ 
ਕਰੈ' । ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ'-॥ ੩੬ ॥ ਦਿੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਮਹਿ ਰੌਰਾਂ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਭਯੋ ਅਨਿਕ ਹੀ ਠੌਰ। ਰਾਂਮਰਾਇ ਸੁਲਿ ਕੈ 
ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ । ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹਿ ਕਰਡਿ ਉਚਾਰੀ॥ ੩੭॥ ਕਾਭ ਪਰਸਪਰ 
ਭੈ ਬਚ ਕਹੈਕੋ ਸਮਰੱਥ ਹਣਾਵਨਿ ਚਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ। 
ਕੋ ਨਹਿ ਪਾਇ ਸਕਹਿ ਤਿਹ ਪਾਰਾ॥ ੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂ 
ਸਮਰੱਥ । ਸਕਲ ਬਾਰਤ! ਜਿਨ ਕੇ ਹੱਥ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਤਉ ਬਚ ਕਰੋਨ। 
ਜੋ ਕ੍ਰਾਤਾ ਕਰਿ ਬੋਰ ਉਚਹਹੋ ॥ ੩੯ ॥ ਬਹ ਕਾਰਨ ਡਿਸ ਮਹਿੰ ਮਣ 
ਜਾਨੋ ।-ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਠਾਨ।ਝਿਨ ਕੇ ਸੁਝ ਹੈ ਪੰਥ ਛੇਲਾਵਨਿ। 
ਗਨ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਜਰਾਂ ਨਸਾਵਨਿ ॥ ੪੦ ॥ ਬਾਕ ਖਿੱਝ਼ਾਗੇ ਖਿਡ ਸਵ- 
ਲਾਵੈਹਮ ਭਨ ਤਜਹਿੰ ਸਕਲ ਬਨਿਆਵੈਝੈ-ਗੁਰ ਸਰਬੱਗਯ ਬਿਸਾਲ 
ਚਉਦਾਰਾ । ਇੱਭਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾਂ ॥ ੪੧ ॥ ਫਾਹਡਿ ਬੇ ਸਰੀਰ 
ਕੌ ਬਕਾਗਨਿ । ਦੇ ਕਰਿ ਦਰਸ ਸਿੱਖ ਅਨੁਰਾਗਨਿ । ਕਾਰਨ ਕਰਨ 
ਆਪ ਸਭਿ ਜਾਨੈ । ਨਰ ਅਜਾਨ ਕਯਾ ਤਿਨਹੁੰ ਬਖਾਨ ॥ ੪੨ ॥ 
ਹਿਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਲਾਪ ਨੂਰਜ ਲ੍ਰਿੱਤੇ ਫਸਮਿ ਭਾ£ 7) ਨਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਜ ਬਰਨ? ਨਾਮ 'ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸ । ੫੦ ॥ 

੫੧. [ਸੈਗੜਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਚੇਤ ਚਤਰਦਸਮੀ” ਭਈ ਚਾਹਤਿ ਤੇ ਪਰਲੋਕ । ਬਯਾਕੁਲ ਤਨ 
ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁ ਦੇਖਤਿ ਦਾਸ ਸਸ਼ੋਕ ॥ ੧ ॥ ਦੌਪਈ ॥ ਸੇਵਾਂ ਹੇਤੁ ਦਾਸ - 
ਜੈ ਨੌਰੇ। ਨੋੜ੍ ਉਘਾਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ “ਹਮ ਚਲਹਿ 
"ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਗ ਸਫਲਾ 
ਹੈਵੇ । <ਦੇਤ ਦੀ ਦੈਦਸ । ਰ੍ 

“ਇਸ ਤੋਂ ਔੱਗੇ ਇੱਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੌਪਈ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਨੇ 
ਲਿਖਤੀ ਨਸਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ-ਯਦਿ ਹਮ ਕ੍ਰਾਤ' ਸਰਪ 
ਨਿਫਲਾਵੈਂ । ਨਿਜ ਹਫ ਘਰ ਕੋ ਅਦਬ ਘਟਾਵੈ'। ਦੂਤੀ ਬਰਿਧਨ ਮਿਰਯਾਵਾ ਟਾਧੋਂ'। 
ਯਾਂਤੇ ਸੂਖ ਸੂ ਅੰਗੀਕਾਹੈਂ । 



_ ਗਰ ਗੁਰ ਪੂੱਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੫੪) ਰਾਸਿ ੧6 । ਸਮ ੫੧. 

ਪ੍ਲੋਕ । ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਖੀ ਸਭਿ ਲੌਕ ॥ ੨॥ ਹੈ ਮਮੈਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿ 
ਰ ਮਾਲਾ" । ਦਿੱਲੀ .ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਕਾਲਾਂ । ਤਿਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਪਰ 
ਜਿ ਅਹੈ'। ਅਰ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸ ਜਿ ਚਹੈ' ॥ ੩ ॥ ਤਿਨ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕੋ ਆਨਿ ਹਕਾਰਿ। ਪਾਵਹਿ ਦਰਸ ਆਨਿ ਦਰਬਾਰ।ਸੁਨੜਿ ਬਿਲੋਚਨ 

ਦਾਸਨਿ ਭਰੇ । ੩੩ਡਿਨ ਅੱਸ਼ ਬੰਦ ਗਿਰ ਪਰੇ ॥ ੪ ॥ ਮਾਂਤ ਆਦਿਕ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ। ਸਮਦਾਇਨੇਂ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਇ । ਪੁਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਹਕਾਰਨਿ ਕਰਜੋ ; ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨੋਤ੍ਰਨਿ ਮਹਿ ਜਲ ਭਰਯੋ ॥ ੫ ॥ ਅਪਰ 
ਇੱਖ ਸੈਗਤਿ ਬੁਲਿਵਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚਲਿ ਆਏ । ਰਿਦੇ 
ਬਿਸੂਰਤਿ ਮੁਖ ਮੁਰਬਾਏ।ੜੁ ਸ਼ਨਿ ਠਾਨਿ ਪਹੁੰਚਿ ਤਿਸ ਬਾਏਂ॥੬ਮਜੈਸਿੰਘ 
ਆਦਿ ਅਪਰ ਨਰ ਘਨੇ । ਉਤਲਾਵਤਿ ਚਿਤ ਦਿੰਤਾ ਸਨੇ । ਸਕਲ ਆਨਿ 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਬਿ ਪੌਰ । ਭਈ ਭੀਰ ਬਿਰ ਭੇ ਡਿਸ ਠੌਰ ॥੭॥ ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਨਿਕਟਿ ਜਨਾਯਹੁ । “ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਜੈ ਪੁਰਿ ਕੌ ਪੜਿ ਹਰ 
“ਸਰਦ ਸਾਰੀ । ਆਠ ਬਿਰੀ ਸਭਿ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ? ॥ ੮ ॥ 
ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਚਾਰਾ । “ਫਰਸ਼ ਭਸਾਵਹੁ ਬਿਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । 

ਮਾਠਿ ਸਭਿਠਿ ਕੋ ਦੇਹ ਬਿਠਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਾਇ 

॥ ੯॥ ਗਯੋ ਮੇਵੜਾ ਆਇ£ੁ ਲੈਕੇ । ਅੰਤਰ ਸਕਲ ਹਕਾਂਰਨਿ ਕੈ ਕੈ । 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਿ ਹੈ ਸਵਧਾਨਾ।ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਨਿ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ੧੦ ॥ 
ਪਿਖਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ਹਿ ਜੈਪੁਰਿਨਾਬ । ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨੋ ਅੰਤਰ ਗਹਿ ਤਿਸ ਹਾਬ। 
ਇਨ ਦੋਇਨ ਤੇ ਪੀਛੈ ਸਾਰੇ । ਆਨਿ ਬਰੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਧਾਰੇ ॥੧੧॥ ਗੁਰ 
ਤਨ ਪਿਖਜੋ ਬਿੰਦ ਬਿਸਵੋਟ।ਭਰੇ ਸਰਬ ਦੀਰਘ ਕੌ ਛੋਟ । ਕਰ ਬੰਦਹਿੰ 
ਖੈਦਨ ਕੋ ਧਾਗੰਹੇਂ । ਕੋਚਿਤ ਹੇਰਿ ਹੋਤਿ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੧੨॥ਜਬਾ ਉਚਿਤ 
ਬੈਠੇ ਧਰਿ ਮੌਨ । ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨ, ਬੋਲਹਿ ਕੌਨ।ਜੈਪੁਰਿ ਪੜਿ ਕੋ ਹੁਖ਼ 
ਲਖ਼ਿ ਕਰਿਕੈ । ਕਹਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੰਮ੍ਰਿਤਾ ਧਰ ਕੈ ॥੧੩॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
%੫ ਸਰਬੱਗਜ । ਕਯਾਂ ਕਹਿ ਸਕਹਿੰ ਜਿ ਨਰ ਅਲਪੱਗਜ । ਤਉ ਆਪਨ 

_ਹਿਡ ਚਿਤ ਚਹੈਂ' । ਸਮਰੱਥਨਿ ਢਿਗ ਬਿਨਤੀ ਕਹੈਂਨੈਂ॥ ੧੪॥ ਆਰੀ 

ਭਏ ਸਪਤ ਗੁਰ ਜੋਇ.। ਦਾਸ ਕਿਧੋਂ ਲਾਇਕ ਸੂਭ ਕੋਇ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਤੇ ਸਮਰਬ ਤਿਸ ਕਰਿਕੈ । ਗੂਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਰਿਕੈ ॥੧੫॥ ਸਕਲ 

_ “ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲ। ਘਾ/-ਸਮਟੇੱਘ ਪੂਦੂ ਪਹਿ ਬਿਨਤੀ ਅਹੈ । 



_ ਬੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਟੂਰਜ। ( ੩੯੫੫) ਰਾਸਿ ੧੦ | ਸੰਨ ੫੧. 

ਸੈਗਤਾਂ ਆਦਿ ਮਸੈਦ। ਕਰ ਗਹਿਵਾਇ ਦਾਸ ਜੇ ਬਿੰਦ । ਬਹੁਰ ਚਹੈਂ 
ਪਰਲੋਕ ਪਯਾਨਾ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਜਨ ਗਨ ਦਖਹਾਨ' ॥ ੧੬ ॥ ਜੈ ਖੁਰ 
ਨਾਬ ਸਹਿਤ ਇਸ ਬੇਰੀ । ਬਿਨੜੀ ̀ਸੁਨਹੁੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਰੀ । ਸਭਿ ਦਾਸਨਿ 
ਪਰ ਕਰਨ ਕਰੀਏ । ਕੋ ਗਹੁ ਬਪੁ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਰੀਏ ॥ ੧੭ ॥ ਭਰਨ 
ਹੋਇ ਸੈਤਤਿ ਉਪਜਾਵਹ । ਬਨਹ ਉਚਿਤ ਜਬਿਹੂੰ ਲਖਿ ਪਾਵਹੁਅਪਨੇ 
ਬਾਨ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੀਜੈ । ਪੁਨ ਪ੍ਲੋਕ ਜਾਨੇ ਮਨ ਦੀਜੈ ॥ ੧੮ ॥ ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਸੁਫੈਦ ਤੁਮ ਹੋ ਸਮਰੱਥ" । ਤਨ ਧਾਰਨਿ ਤਯਾਗਨਿ ਨਿਜ ਹੱਥ । ਯੰਤੇ 
ਸਭਿ ਕੌ ਕਹਿਬੋ ਬਨੈ । ਰਚਹ ਤਥਾ ਜਿਮ ਬਾਂਛਹੁ ਮਨੈ॥। ੧੯॥ਅਪਰਨਿ 
ਕੀ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕਿਮ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਜੇ ਅਭਿਲਾਖਹੁ ਸਕਹੁ ਜਿਵਾਇ । ਦਿਹ 
ਕੁਛ ਨਈ ਨਹੀ' ਹਮ ਕਹੀ । ਗੁਰਘਰ ਮਹਿੰ ਨਿਡ ਹੋਵਤਿ ਰਹੀ ॥੨੦॥ 
ਕੌਨ ਕੌਨ ਹਮ ਕਰੈ' ਬਤਾਵਨਿ । ਜੇਤਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀਨਿ ਜੀਵਾਂਵਨ । 
_ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਮੈ' ਛਪੀ ਨ ਕੌ ਇ।ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਗੁਰ ਹੋਇ॥੨੧॥ 
ਅਨਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇ ਦਏ ਜਿਵਾਇ। ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਮੈ' ਸੈਸੈ ਕਾਇ । 

_ ਬਾਲ ਅਵਸਬਾ ਮਹਿ ਤੁਮ ਅਹੈ' । ਅਸਮੰਜਸ ਲਖ ਸਭਿ ਹਮ ਕਹੈ? 
॥ ੨੨॥ ਸੁਨੀ ਬਾਰੜਾ ਸਡਿਗੁਰ ਸਾਰੀਅਪਰ ਸਭਾ ਸਭਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਧਾਰੰ। 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਦੇਖਤਿ ਮੁਖ ਪਦਮ” ।-ਅਜ਼ਮਤ ਲੋ ਬਖਸ਼ਨਿ ਕੋ ਸਦਮ' 
॥ ੨੩॥ ਸੈਗਤਿ ਬਿਨੜੀ ਤੇ ਕੜਾ ਭਨਹਿ=। ਸਗਰੇ ਮਨ ਮੇਰਿ ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਗੁਨਹਿੰ । ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਬਚਨ ਪੁਨ ਭਨਐਮੌਨ ਠਾਨਿ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਤਬਿ ਸੁਨ੧ ॥ ੨੪ ॥ “ਜਬਥਾਜੋਗ ਸੰਗਤਿ ਕਿਯ ਅਰਜ਼ੀ । ਤਊ ਸੁਨਹੁ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਜ਼ੀ । ਹਮਰੇ ਤਨ ਤਜਾਂਗਨਿ ਬਹੁ ਕਾਰਨ।ਆਛੋ ਨਹੀਂ ਜਿ 
ਕਗੰਹੇ ਉਚਾਗਨ ॥ ੨੫ ॥ ਗੁਰ ਗਾਂਦੀ ਅਵਚਲ ਜਗ ਮਾਂਗੇ । ਵਧਹਿ 
ਪ੍ਰਚਾਪ ਮਿਰਹਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ । ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੈਗੜਿ ਪਾਂਵਹਿ । ਲ ਗੁਰ ਤੇ 

ਕਮਾਵਹਿ॥ ੨੬॥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ ਕੋਰਾ । ਜੋ ਹਮਰੋ _ 
ਚਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾਂ । ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਹੇਰਨਿ ਕਰੈ । ਪਾਪਨਿ_ਗਨ ਕੌ 

ਰ ਤਾ ਹਰੇ ॥ ੨੭॥ ਹਮ ਸੋਂ ਬਾਤ ਕਰਨਿ ਕੋ ਚਢਹਹਿ । ਪਠਹਿ 
ਗੁਰ ਰ੍ਰੰਥ ਉਮਾਹਹਿ। ਡਿਸ ਮਹਿ ਕਹਜੋ ਜੂ ਕਰਹਿ ਕਮਾਵਨਿ। 

ਸਦ 97 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝੋਫ੍ਰ, ਹੈ ਤੇ ( ਸਭ ਤਦਾਂ ) ਸਮਰੋਂਬ ਹੈ । “ਮੂਖ਼ ਕਵਲ । 
"ਜਰਮਯ ਤਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਹੈ । ( 



| ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ | ( ੧੬੫੬) ਰਥਸ ੧੦! ਸੰਨ ੫੧. 
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੇ ਮਨ ਪਾਂਵਨ" ॥੨੮॥ ਹੋਹਿ ਕਾਮਨ! ਸਿਖ ਕੈ ਕੋਈ । 
ਬਿਘਨ ਪਰਹਿ ਕੈ ਸੈਕਟ ਹੋਈ।ਸ਼ਰਨ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਇ/ਤਤਛਿਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇ ॥ ੨੯॥ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਸਭਿ ਕਿਛ ਅਹੈ । 
ਹੋਹਿ ਅਸ਼ਰਧਕ ਕਿਮਹੁ ਨ ਲਹੈ । ਤਨ ਸਦੀਵ ਬਿਰ ਹੋਇ ਨ ਕੋਇ । 
ਰਿਦਾ ਚੰਘ ਗੁਰ ਕੋ ਲਿਹੁ ਜੋਇ॥ ੩੦ ॥ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਮਸਤਕ 
ਟੇਕਹੁ । ਹਨਹੁ ਬਿਕਾਂਰਨਿ ਪਾਇ ਬਿਬੇਕਹੁ।ਇਮ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿਗੁਰ 
ਕੀ ਬਾਨੀ । ਸੰਭਨਿ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹਿ ਪਾਨੀ ॥ ੩੧॥ ਗੁਰ ਜੀਵਨ 
ਕ। ਆਸ ਚੁਕਾਈ । ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ ਨਹੀ ਪੁਨ ਪਾਈ । ਪੁਨ ਜੈ ਸਿੰਘ 

_ਕਹਮਯੋ ਕਰ ਜੋਰੇ । “ਸ਼ਾਂਹ ਚਹਹਿ ਤੁਮ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ॥੩੨॥ ਮਿਲਿਬੇ ਕੀ 
ਲਾਲਸ ਹੀ ਰਹੀ । ਤਾਂਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ' । ਮੁ ਸੋਂ ਕਹਤਿ ਰਹਜੋ 
ਬਹੁ ਬਾਂਰੀ । ਮੈਂ' ਰਾਂਵਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰੀ ॥ ੩੩॥ ਅਬਿ ਕਾਂ ਹੁਕਮ 
_ਕਹੋਂ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ । ਬੁਝਹਿ ਜਬਹਿ ਜਾਇ ਹੋਂ' ਪਾਹੂ! । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

__ ਰਾਵ ਸੋਂ ਕਹਨੋ। ਪਰਸ ਫ਼ਿਗ ਕ੍ਰਾਭ ਹਮਾਰੋ ਰਹੋ ॥੩੪॥ ਮਨ 
_ਭਾਵਡਿ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਲਾਈ । ਜਿਮ ਭਾਖ੧ ਤਿਮ ਹੀ ਕਰਿਵਾਈ।ਸਾਢੇ 
ਤ੍ਰੋ ਸੈ ਵਾਰ ਬਿਲੌਦ । ਕਰਾਮਾਭ ਹੇਰੀ ਬਿਧਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੩੫ ॥ ਅਪਰ ਕਹਾਂ 

_ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਚਾਹਤਿ । ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਮਾਹਤਿ।ਦੁਬੀ ਬਾਤ 
ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਵਨਿ । ਬਿਨ ਸੈਕਫ ਰਹਿ ਆਨੰਦ ਪਾਵਨ ॥ ੩੬॥ ਤਿਸ 

_ਹਿਭ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਵਨਿ ਕਰਗਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਯਥਾ ਉਚਰਮੋ। ਕਰਹਿ 
ਕਮਾਵਨਿ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪਾਵੈ । ।ਥਨਾ ਕਮਾਏ ਹਾਂਬ ਨ ਆਵੇ ॥ ੩੭ ॥ ਹਮ 
ਸੋ' ਮਿਲਨਿ ਕਾਜ ਹੈ' ਦੋਇ। ਪੂਰਬ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤਿਹ ਸੋਇ। ਅਪਰ 
ਤੀਸਰੋ ਕਾਜ ਨ ਕੋਈ । ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਲ ਹਮਾਰੋ ਹੋਈ ॥ ੩੮ ॥ ਇਹੀ 
ਬਾਰਡਾ ਕਹੀਅਹਿ ਜਾਇ । ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮੁ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਸੈਭਨਿ 
_ਸੈਗ ਨਹੀ' ਕਰਿ ਅਰਨਾ । ਡ਼ਿਨ ਕੌ ਕਹਯੋ ਆਪ ਸਿਰ ਜਰਨਾ”॥੩੯॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸੌਨ ਧਰੀ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਉਠਜੋ ਕੂਪ ਤਬਿ ਬਦਨ ਠਾਨੀ । 
ਗਮਨ;ੋ ਨੌਰੈਗ ਕੇ (ਵਗ ਗਯੋ । ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਤਿ ਭਯੋ ॥੪੦॥ 

_ਡਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਬੋਲਯੋ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਥ। “ਰਾਖਹੁ ਸੁਧਿ ਤੁਮ ਜੇਪੁਰ ਨਾਥ। ਤਨ 
ਕੌ ਤਜਹਿ ਆਨ ਸੂਧਿ ਢੀਜੈ । ਮੈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਢਾਹ ਨ।੦ ਕੀਜੈ ॥ ੪੧ ॥ 
ਜਾਂ ਨਲਕੇ । “ਸਹਓੜਾਂ। ਹਿਤ ਰੁ ਜਾ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪੁਰਖ ਸਰਜ। ___(੩੯੫੭) ਫਬੀ।੧੦ । ਅੰਸੂ ੫੨. _ 

ਨਿਸ ਕੈ ਦਿਨ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਤਨ ਤਜਾਰੀ' ਸੁਧਿ ਏਹ ਉੜਾਲ” ਉੜਾਲ” । 
ਇਤੋਂ ਪ੍ਰਸੇਗ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ ਭਯੋਜਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਘਰ ਕੌ ਰਲ ਗਯ॥੪੨॥ 

(ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਭਯੋ ਬ੍ਿਤੈਡ। ।ਸੋਧੜਾ ਸ ਸਮੈਂ ਗ੍ਫੈਂਬੰਗਵੇਤ 
ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਇਥੇ ਕਰਨਨੇ ਲਾਅ ਏਕ ਧੌੰਭਾਲੀ ਕੰਸ ॥ ੫੧॥ 

੫੨, [ਜਗਤ | ਨੂ ਉਪਦੇਸ] । 2 
ਫੋਰਭਾ॥ 8 ਰਾ ਜਾ ਦਿਸ ਭਾਂ ਸੋਧਾ ਕੋ ਕਾਲ"। ਆਇ 
ਜਾਇ ਸਿਖ ਪੁਰੀ ਤੇ ਦਰਸਤਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ ੧ ॥ਝੌਪਈ॥ ਬਿੰਦ ਮਸੇਦ 
ਥਿਰੇ ਸਭਿ ਆਇ। ਜੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਆਦਿ ਮੁਖਿ ਗਾਇ। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ 
ਭੀਰ ਬਹੁ ਹੋਈ । ਧਰੇ ਸ਼ੋਕ ਬੋਲਤਿ ਨਹਿ ਕੋਈ ॥ ੨॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ 
ਨ "ਰਦਰੀ- ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੱਮੂ' ਸਭਿ ਕੋਇ। “ਆ ਸੈਗਤਿ 

ਸਕਾਨੇ । ਗੁਰ ਚਰਿੱਬ੍ਰ ਤੇ ਉਰ ਬਿਸਮਾਨੇ ॥੩॥ ਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਸਗ ਸਦ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲਹ । ਸਮਾ ਕਹਨਿ 
ਕੋ ਲਖਿ ਮਨ ਬਹ ਸਕਲ ਹੋਇ ਕੰਰ ਪਾਂਹੀ ॥੪॥ ਜਥਿ ਹੁਇ 
ਜੈ ਹੈਂ ਅੰਤਰ << ਦੇ ਥਿਸੂਰੜਿ ਰਹਹੁ ਮਹਾਨ।ਨਹੀ' ਸੈਦੇਹ ਹੋਇ 
ਜਿਸ ਭਾਂਝਿ । ਸੁਨਿਯਹਿ ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਬੱਖਯ/ਤ”॥ ੫॥ ਜਥਾ ਕਰਨਿ 

_ ਅਰਦਾਸ ਅਗਾਰੀ । ਮਿਲਿ ਸਭਿਹੂੰ ਡਿਮ ਭਲੋ ਬਿਚਾਰੀ।ਤਥਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਭਲੇ ਸਮੁਘਾਯੋ । ਜਿਮ ਇਸ ਸਮੇ ਕਹਨਿ ਬਨਿ ਆਯੋ ॥ ੬॥ ਠਹਿਰਨੋ 

_ਮਡ ਜਿਮ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋਰਾਂ। ਕਹਿਬੇ ਹਿਤ ਅਗਰ ਸੋ ਪ੍ਰੋਰ । ਭਏ 
ਸੋਗ ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਖ ਸਯਾਨੇ । ਗੁਰ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਜੇ ਚਹਤਿ ਮਹਾਨੇ ॥ ੭ ॥ 
ਆਗੇ ਸਭਿਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੇ । ਕੁਸ਼ ਕੋ ਆਸਤਰਨ ਛਿਤ ਡਾਰੇ । 

£ ਰੱਤ 

ਤੂ 

੧ਸੂਰਜ ਝੁਬ ਗਿਅ) ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਸੈਧਿਆ ਪੈ ਗਈ । 
ਇਥੇ ਪਦ ਪੰਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ “ਪੂਰਬ” ਕਿਸੈ ਲਿਖਤੀ ਨਸਖੇ 

ਵਿੱਚ`ਪਾਠ ਹੈ “ਸੂਰਜ #ਬਨੇ ਅਵਾਂਚੀ ਦਿਸਿਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਦੇਂਖਣ । ਸੂਰਜ ਨ। _ 
ਰ _ਬੂਬਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਖਣ । ਇਹ ਜ਼ਿਵ ਜਾਪਦਾ ਫੈ ਕਿ ਹਲ ਦਾ ਦਰਸਤ ਪਾਠ ਐਉਂ 
ਸੀ “ਸੂਰਜ ਅਥਜੇ ਅਪ੍ਹਾਂਢ ਦਿਸ਼” । ਅਪ੍ਰਾਂਚ ਨਾਮ ਪੱਛੇ' ਦ: ਬੈ। ਸੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ_ਦੀ ਕ੍ਪਾ 
ਲਾਲ ਅਪੂਂਢ ਦਾ ਪੂਂਚ ਹੋਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਨਿ ਤਦ 
ਰਲ ਨਾ ਗਿਆ 



ਲੂ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੫੮) ਰਬ ੧੯ । ਅਸੂ ੫੨, 

ਦਾਸਨਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਵੈਂ' । ਸੁਨਤਿ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਦ੍੍ਗ ਛਾਵੈ॥ 
੮॥ ਘਟਿਕਾ ਚਾਂਰ ਬਿਝੀਤਨਿ ਕਰੇ । ਤਬਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅੱਗੂ ਹੁਇ ਖਰੇ। 
ਸਭਿ ਕੇ ਹਿਤ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਅਰਦਾਸ । ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੯ ॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਲੀਏ ਸਭਿ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ । ਜਿਨ ਕੌ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਅਭਿਰਾਮ। 
“ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ। ਬਿਰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਜ ਕੀਜੈ 
॥ ੧੦ ॥ ਸਪਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ । ਸੁਤ ਤਜਿ ਬਝੋ ਨ ਉਚਿਤ 
ਲਖਾਇ । ਅਪਨੇ ਬਦਨ" ਲਗਾਯਵ ਨਹੀਂ । ਗੁਰਤਾ ਦੇਨੀ _ੋਂ 
ਕਿਡ ਰਹੀ ॥ ੧੧॥ ਤੁਮ ਕੌ ਨਿਜ ਅਸਬਾਨ ਬਿਠਾਏ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ ਹਰਖਾਏ । ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਜੁਗ ਸੈਮੜ" ਬੀਤੇ । ਜਥਿ ਕੇ 
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕੀਤੇ ॥ ੧੨॥ ਤਬਿ ਕੀ ਸੈਗਡ ਸਰਬ ਸਮਾਲੀ।ਸਿੱਖੀ 
ਗੇਤਿ ਭਲੋ ਪ੍ਰਡਿਪਾਲੀ।ਚਹਤਿ ਭਏ ਅਥਿ ਅੰਭਰ ਧਯਾਨ।ਨਹੀ' ਬਿਠਾਯੋ 
ਕੌ ਨਿਜ ਬਾਨ ॥ ੧੩॥ ਅਥਿ ਸਭਿ ਸੈਗਭਿ ਮਿਲੀ ਬਿਸੂਰਤਿ । ਨਹਿੰਨ 
ਬਿਲੋਕਹਿੰਗੇ ਤੁਮ ਮੂਰਤਿ । ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇ ਲੜ ਲਾਈ। ਰੀਤਿ 
ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂਅਨਿ" ਚਲਿ ਆਈ ॥੧੪॥ ਕਰਹੁ ਆਪ ਭੀ ਤਿਨਹੁੰ ਸਮਾਨ। 
ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹੈ ਜਹਾਨ।ਜੇ ਨ ਕਰਹੁਗੇ ਪੂਰਬ ਰੀੜਿ। ਜਾਨੀ ਪਰਹਿ 
ਸੁ ਹੁੱਦ ਬਿਪਰੀਤ ॥ ੧੫॥ ਬਿਚਲ ਜਾਇਗੀ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ । ਕੋਚਿਤ 
ਹੁਏ ਮੀਣਨਿ ਅਨੁਸਾਰੀ" ।ਧੀਰਮੱਲ ਕੌ ਮਾਨਹਿ ਕੋਈ । ਕੌ '਼ਿਖ 
ਰਾਂਮਰਾਇ ਕੌ ਹੋਈ ॥ ੧੬॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੋਢੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਥਿਰਮਾਇ" 
ਆਪਨੀ ਠੋਰ । ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੈਗਡਿ ਹ੍ਰ ਥਿਰ ਕੋਇ ਨ । ਜਥ' ਨਿਿਪਤਿ 
ਬਿਨ ਸੈਨ ਹੋਇਨ ॥੧੭॥ ਰਹੇ ਨ ਜਬਿ ਗਾਂਦੀ ਕੋ ਮਲਿਕ।ਧਨ ਹਿਤ£ 
ਅਪਰ ਬਨਹਿੰ ਤਡਕਾਲਿਕ । ਸ਼ਕਤਿ ਹੀਨ ਜੇ ਹੁਇ ਗੁਰ ਔਰ।ਆਪਸ 
ਬਿਬੈ ਪਾਇ ਬਡ ਰੌਰਾਂ ॥ ੧੮ ॥ ਸਯਾਨੇ ਸਮਝਹਿੰ ਭਬਿ ਗੱਰ ਜਾਇਵਿਮ 
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਗਹ ਬਿਲਇ।ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਡੇ ਆਦਿਕ ਭਏ । ਜਗ ਮਹਿ 
।ਸੱਖੀ ਕੋ ਢਿਢ ਕਿਏ ॥ ੧੯॥ ਸੌ ਨਹਿ ਬਿਨਸਹਿ ਜਿਮ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । 
ਉਚਿਤ ਕਰਨ ੨ ਹੋ ਬਿਧਿ ਡਾਂਹੀ'। ਨਹਿ ਡ ਡੋਲ ਜਾਇਗੀ ਸੈਗ/ਡਿ। 
ਬੈਠਨਿ ਲਗਹ ਅਪਰ ਕੀ ਪੰਗਡਿ ॥ ੨੦ ॥ ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਆਪ ਨੇ 
"ਮਖ । ₹€ ਬਰਸ । “ਗੁਰਹੇਆਂ ਤੋਂ । ਅਧੀਨ । ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ । “ਧਨ ਲਈ । “ਜਰ 
ਏਂ ਦੂਚ ਹੈ ਜਾਏਗੀ । "ਉਸ ਕਿਧੀ ਦੇ ਕਰਨ ਜੇਗ ਆਪਹੀ 2। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੂਭਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੩੯੫੯) ਗਸਿ ੧੦। ਸੰਨ ੫੨, 

ਰ ਭਨਕਂ।ਸੋ ਸਗਰੇ ਸਿੱਖਨਿ ਦੂੰ ਏਨਤੋਂ।ਲਿਖਿ ਲੀ ਹੈ' ਅਬਿ ਸੋਵੀ ਸਾਰੇ।ਬੈਠਹਿੰ 
ਮਾਨੀ ਗੁਰ ੮ਇ ਭਾਰੇ ॥ ੨੧॥ ਯਾਂਤੇ ਸੈਗੜਿ ਕਿਸ ਲੜ ਲਾਵਹ। 
ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਸਾਂਹਿ ਲਖ ਪਾਵਹ । ਪੁਰਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਈ। 
ਦਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਝਿ ਅਗਵਾਈ? ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਜਥਾ ਜੌਗ ਜਾਨੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ।=ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਸੋ ਛਪੈ 
ਨ ਕੈਸੇ । ਬਿਦਤਹਿ ਗਗਨ ਚਢੇ ਰਵਿ ਜੇਸੇ ॥ ੨੩ ॥ ਤਉ ਰੀਤਿ ਪੁਰਬ 
ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਹਮ ਕੋ ਕਰੀ ਚਹਿਯ ਇਸ ਬੇਰੀ=। ਇਮ ਬਿਚਾਂਰ ਕਰਿ 
ਨਿਰਨੈ ਲਹਜੋ । ਬੋਲੋ “ਸਥਾਨੌਗ ਤੁਮ ਕਹਜੋ ॥ ੨੪॥ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੋਰ 

_'ਮੰਗਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਨਿਕਰਿ ਬਿਠਾਵਹੁ । ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਬਿਦਤਹਿ 
ਜਲ ਮਾਹ। ਜਸ ਤੈ ਤੀ ਬੂਰ ਦਵਾ ਜਾਂਹੀ॥ ੨੫॥ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਟੰ, 

ਰ ੨, ਕੋਟ । ਉਧਰ/ਹੰਗੇ ਜਿਸ ਕੀ ਲੋ ਓਟ। ਧਰਹਿਂ ਧਰ ਸਮ ਧੀਰਜ 
ਜਾਲੀ ਸੀਮਾ ਅਰਜ਼ ਜਮ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥੨੬॥ ਸਿੱਖੀ ਦਿਢ ਐਸੀ ਜਗ 
ਕਰੈ' । ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਸਭਿ ਪੈਰੀ ਪਹੈ' । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਛਾਵੈ।ਕਛ 
ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਿ ਕੈ ਦਿਖ੦/ਵੇ?॥ ੨੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਹਾਏ। 
ਸੁਨਤਿ ਜਿ ਸਗਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਧਾਇ ਗਯੋ ਆਨਤੋ ਤਤਕਾਲਾ।ਪੈਸੇ 
ਪੱਚ ਨਰੇਲ ਬਿਸਾਲ' ॥ ੨੮ ॥ ਕੰਚਨ ਬਾਰ ਬਿਖੇ ਧਰਿ ਦੀਨਿ । ਚੋਦਨ 
ਖੁਸ਼੫ ਧ੫ £ਭ ਕੀਨਿ । ਸੈਗੜਿ ਸਗਰੀ ਨਿਕਰਿ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਸਯਾਨੋ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਹਾਂਬਨਿ ਜੋਰਿ ਨਾਬ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਨਮੋ 
ਕਰਹਿ ਕੋ ਚਰਨੀ ਲਗੇ । ਘਿਿਤ ਕੀ ਜ਼ਗੰਹ ਮਸਾਂਲ ਅਗਾਂਰੀ । ਅਪਰ 
ਸੁਰੈਧਨਿ ਬਹ ਮਹਿਕਾਰੀ ॥ ੩੦॥ ਸਭਾ ਲਗਾਇ ਜਬੋਚਿਤ ਸਾਰੇਬੈਠੇ 
ਜਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਗੁਰ ਪਰਵਾਰੇ । ਧਰੇ ਮੌਨ ਸਭਿ ਹੇਰਨਿ ਕਰੈ'। ਸਨੈ ਸਨੈ ਗੁਰ 
ਸਿਮਰਨਿ ਧਰੈਂ॥ ੩੧॥ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਸ ਕਹੁ ਦਾਨ।ਦੀਨਹੁ,ਕੀਨਿ 
ਜਨਨ“ ਕਲਯਾਨ । ਤਜਜੋ ਪ੍ਯੋਕ ਤਰੇ ਗੁਰ ਭਏ । ਕੁਸ਼ ਕੋ ਆਸਤਰਨ 
ਬਿਰ ਬਿਏ॥ ੩੨॥ ਕੰਚਨ ਬਾਰ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿਵਾਨੇ । ਦੇਖਿ ਦਾਹਿਨੋਂ 
ਹਥ ਉਠਾਯ । ਮ੍ਦਿਲ ਮਨਿੰਦ ਕਮਲ ਕੋ ਜੋਇ । ਪ੍ਰਰਨ ਕਰਯੋ 
ਪਿਖਹਿੰ ਗਨ ਸੋਇ॥ ੩੩॥ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਉਠਾਵਨਿ ਕਰੇ । ਸ਼੍ਰ ਫਲ ਸਾਬ 

__ ੯ਕਿਸੇ ਏ। “ਵ੫। <ਚੇਦ ।ਜਿਟੇ' ਉਚਿਤ ਸੀ ਭਾਵ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ। “ਦਾਸਾਂ ਦੀ। , 



ਅਲਪ. -ਾਆੀਦ ਮਪ ਜਹੇ ਕਸ ਨਿਜ ਬਡ ਹਦ 
ਟਿਕਾਵਨਿ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਕੈਂਢਨ ਠਾਨੀ । ਨੈਕ ਉਘਾਰਿ ਕਹੀ ਮੁਖ 
ਬਾਨੀ ॥ ੩੫ ॥ “ਬਾਬ ਬਸਹਿ ਜਿ ਗਾਮ ਬਕਾਂਲੇ । ਬਨਿ ਗੁਰ, ਸੈਗੰਝਿ 
ਸਕਲ ਸਮਾਲੇ” । ਇਮ ਸਨਾਇ ਸੈਭਿਹਿਨਿ ਨੈ ਸਂ ਕਹ੨। ਸਿਘ ਉਰ 
ਸਰ ਡਵਿ ਹਰ ੩੬ -ਰਹਂ ਨਮ ਲੀਲਜਿ ਭਿ ।-ਏੋਊਂ 
ਲਿਥਨੇ ਸਛਿ-ਗ੪ ਬਭੇਰਾ। ਬਿੱਦਡਰਿ ਆ੫ ਆਲ ਗਦ "ਸੂਲ ਤ-< 
ਬਿਚਾਰ ਬਰਿ ਕੋਦ ਨ ਕਹੋ ॥ 87॥ ਸੱਭ ਕੀ ਵਿੱਭ ੨ 
ਨਿਵਾਂਇ ਨੰਮੂੰਬਾਂ ਧਚੀ । ਨਸੋ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਆਦਿ ਰ 
ਉਰ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ॥ ੩੮॥ ਬਤਂ ਹੁਕਮ ਸਾਗਰ ਵਿ ਦਾਸਘਿ 

ਬੈ ] ਦੱਤ -- ਦਲ ਆਰ 
ਦਿਕਾਂਗੀ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨਾਂ! ॥ ੪੧॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸਭਾ ਸੈਂਭਿ 
ਜੋਇਉਠਿ ਉਠਿ ਹਾਬ ਜੋਚਿ ਕਚਿ ਏਇਨਮੋ ਕਰਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਥੇ ਦਿ 
੧ਦਂਜ ਨੋਟਨਾਕਯ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ । “ਭਾਗ ਧਿਆਨ ਬਿੱਚ ਪੂਕ਼ਮਾਂ ਕੀਤੀ। 

$ਇਹ ਧਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ “ਗੁਨ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਵਾਗ ਕਹੇ ਹਨ 6ਗ 
'ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ, ਜ਼ਵ ਨਾਮ ਕਿਊਂ ਨਾਂ ਕਿਹਾ” ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਦੋੱ' ਕੌਈ 
ਹੋਰ ਸੇਂਢੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਰ ਕੋਈ ਐਸਾਂ ਸਨਬੋਧੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦ ਨਰੀੱ 
ਸੀ ਗੰਦ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਬੜਾ ਆ ਜੁੱਗ।ਇਕੋਂ ਸੈ ਗਿ 
ਗਨ ਮੀ ਬਹ 

ਕਹਿਛਬੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸੇਦੇਸਠ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ ਜੇ ਲਾ 
00000 



ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ (੩੯੬੧) ____ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੰਸੂ੫੬ 
ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਖ॥੪੨॥ਅਪਰ ਕਾਂਮਨ' ਜੋ ਜੋ ਧਰੀਪੂਰਨ 
ਕੀਨਿ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਘਰੀ।ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਤਿ ਬਿਛੁਰੇ ਗੁਰ ਤੇ/ਸ਼ੋਕ ਥਿਸ਼ਦ 
ਦੀਨ" ਬਡ ਉਰ ਤ॥੪੩॥ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ ਪੌਰ ਪਰ ਬਿਰੈਂ'_। ਸੱਡਿਨਾਮ 
ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰੈ । ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਕਿਰਤਨ ਕਰਿਬੇ । ਜਿਹ ਸੁਨਿਬੇ 
ਸਭਿ ਕਲਮਲ ਹਰਿਬੇ ॥ 4੪ ॥ £੪ ਸ਼ ੮3 ਘਾਪ ਸੁਰਜ ਟਿੰ੩ ਦਸਮਿ ਸੋ 'ਸਰੀ ਗਰ ਹਫਿੰਗੁਸ਼ਨ 

`___ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ' ਪਜੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇਇ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ੫੨ । ਰ੍ 

੫੩ , [ਸੱਚਖੰਡ ਪਯਾਨ] । ਰ 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਨਿ ਸੁਨਨਿ ਬਿਸਤਾਰ । ਬੀਤ 
ਗਈ ਅਧ ਜਾਮਨੀ) ਚਹੈ' ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਧਾਰਿ ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਅੰਤ ਸਮਾਲਖਿ 
ਜਨਨੀ” ਆਈ । ਦੇਖਤਿ ਪੁੱਤ ਗਾਤ" ਮੁਰਬਾਈ । ਅੱਸ਼੍ਹ ਬਿਲੋਚਨਿ ਤੇ 
ਬਹੁ ਡਾਰਹਿ । ਸੈਕਟ ਸ਼ੋਕ ਰਿਦੈ ਬਹੁ ਧਾਰਹਿ ॥੨॥ ਸਰਬੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ 
ਸਮਰੱਥ । ਲਘ ਦੀਰਘ ਟੇਕਹਿ ਪਦ ਮੱਬ।ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਮਨ ਕੇਰੇ 
_ਬਡ ਤੇ ਲਘ,ਲਘ ਕਰਹਿ ਬਝੋਰੇ॥੩॥ਤਯਾਂਗਨਿ ਧਰਬੋ ਕਰਨਿ ਸਰੀਰ” 
ਜਿਨ ਕੋ ਹੈ ਅਧੀਨ ਉਰ ਧੀਗਮਹਿੰਮਾ ਸੁਤ ਕੀ ਜਾਨੜ਼ਿ ਸਾਂਰੀਗਾਂਤ਼ਾ 
ਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਕੀ ਭਾਰੀ ॥੪॥ ਤੂਤ ਭਵਿੱਖਮਤ ਮਹਿ ਗਤਿ ਹੋਇ । ਸੰਗਰੀ 
ਜ਼ਾਨਤਿ ਹੈ ਮਨ ਸੋਇ ।ਨਿਤ ਸਰਬੱਗ ਸ਼ਕੜਿ ਮਹਿ ਭਾਰੀ । ੜਿਨ 
ਕੀਰਭਿ ਜਗ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੀ ॥ ੫॥ ਨਿਕਟਿ ਬੈਂਠਿ ਮੁਖ ਕਮਲ 
ਬਿਲੋਕਾਂ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਕਤਿ ਕਬਹੁੰ ਨ ਸੋਕਾ। ਭਈ ਦੀਨ ਮੁਖ ਬੋਲੀ 
ਬਾਨੀ । “ਸੁਨਹੁ ਪੁੱਤ ! ਤੁਮ ਗੁਨ ਗਨ ਖਾਂਨੀ ॥ ੬॥ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਂਤ 
ਬਨਾਈ 0। ਆਗੇ ਕਹੀ ਸੁ ਆ੫ ਹਟਾਈ। ਗੁਰਤਾ ਆਦਿਕ ਦੈਬੇ ਕਾਰ । 
ਕਰੀ ਸਰਬ ਹੀ ਭਲੋ ਸੁਧਾਰਿ॥੭॥ਮੈ' ਨਿ ਸ਼ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ' ਹ੍ਰੈ ਕਿਸ ਜੀਵੈਂ। ਡੁਮੇਹਿੰ 
ਬਿਲੋਕੇ ਆਨੰਦ ਥੀਵੇਂ । ਪਤਿ“ ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਨ ਕੀਨਿ।ਹਰਖੀਂ ਪਿਖਿ 
ਗੁੰਰਤ' ਤੁਮ ਲੀਨਿ ॥ ੮ ॥ ਆਪ ਕਰਹੁ ਪਰਲੌਕ ਪਯਾਨਾਂ । ਮੈ' ਝੂਰਤਿ 
ਕਰਿ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨਾ। ਬਡੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਆਈ । ਤੂਮ ਜਨਮੇ 
ਅਤਿ ਭਈ ਬਧਾਈ ॥੯॥ ਅਬਿ ਝੂਬੋ' ਦ੪੫ ਸਿੰਧੁ ਮਬਾਂਗੇਕੋ ਕਵਣ ਹੁਇ 
ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਜਿਯੋ' ਨ ਕੈ ਸੇ। ਜਲ ਤੇ ਬਿਛੁੱਰੀ ਮਛੋਰੀ 

`ਜੈਂਸੈ ॥ ੧੦॥ ਇੱਭਯਾਦਿਕ ਮਾਂਤ ਬਚ ਕਹੇ । ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ 
“ਲਿਆਣੇ । ਉਦਾਸ । “ਮਾਤਾ । "ਸਗੀਰ । "ਸਰੀਰ-ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾਂ ਯਾ ਤਿਆਗਣ ਕਰਨ! ! 
“ੂਤ੍ਰ ਰਹਿਤ । ਓਡਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਦੂ ਹਰਿਰਾਫਿ ਜੀ ਦੇ। ਰ 



ਸਭਿ ਆਏ । ਬਾਦੜਿ ਦੁੰਦਿਭ” ਆਦਿ ਬਜਾਏ। ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ 
ਅਨੰਦਡਿ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਡਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬੋਦਤਿ ॥ ੧੭ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ 
ਕੇ ਉਂਡਸਾਹੂ । ਰਚਹਿ ਦੇਵ ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਾਂ ਹੂ ।ਚਢਿ ਬਿਬਾਨ ਪਰ ਗੁਰੂ 
੫ਯਾਨੇ । ਮਣੀਅਨਿ ਮੁਕਤਾਂ' ਗਨ ਲਰਕਾਨੇ ॥੧੮॥ ਦੇਵਬਧੂਓਨਾਚੰਡ _ 
ਅਗਵਾਈ । ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਹੈ ਅਨਿਕ ਬਧਾਈ । ਕਿੰਨਰ ਗੋਧ੍ਰਬ ਮਿਲਿ 
ਸਮੁਦਾਯਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਅੰਹੇ ਅਨੰਦ ਬਡ ਛਾਯਾ ॥ ੧੯॥ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੁ 
ਬੈਕੁੰਠ ਸਥਾਨ । ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਸੁਰ ਸਭਿ ਨਿਜ 
ਨਿਜ ਥਾਨ ਸਿਧਾਏ । ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਗੂਰਨਿ ਕ। ਜਾਏ ॥ ੨੦॥ ਜਥਿ 
ਤਨ ਭਯਾਂਗਯੈ ਜਨਨੀ ਜਾਨ' । ਦਾਸਨਿ ਸੋ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ।ਦੇਥਹੁ 
ਸਭਿਗੁਰ ਕੀ ਅਬਿ ਦੇਹਿ । ਪ੍ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਮਨ ਦਹ? ॥ ੨੧॥ ਤਬ 
ਉਪਰ ਮੁਖ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰ।ਜਬਾਂ ਪ੍ਰਵੁਲਿਤਿ ਕਮਲ ਉਦਾਰਾਂ (ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਚਿੰਨ੍ਹ _ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨ ਆਵਡਿ । ਅਪਰ ਪ੍ਰਭਾ ਤਿਮ ਹੀ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਵਡਿ 
॥੨੨॥ ਬਹੁਰੋ ਬਦਨ ਅਛ/ਦਨੇ ਕਰ੧? । ਸਭਿ ਕੇ ਦ੍ਰਿਗ ਪੂਰਨ ਜਲ 
ਢਰਯੋ। ਰੁਦਿਡਿ ਭਦੇ ਜਥਿ ਅੰਤਰ ਸਾਰੇ । ਵਹਿਰ ੫ਰ ੫ਰ ਸੁਨੀ ਪੁਕਾਰੇ 
॥੨੩॥ ਜਾਨ ਸਭਿਨਿ ਸਮਾਵਤਿ ਭਏ । ਅਘੀਨ ਪੂਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ 1੩ਏ। 
"ਮੰਹੂ । ਸਤ੍ਰ| ਓ੬੮ । ਦਵਾਜੇ ਧੇਸੇ। 'ਐੰਡੀ। 9ਅਪਸਗ। “ਢੇ ਦੰਗ ____ 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਭਾਂਘ ਸਰ । (੫੯੬੩) ___ ਹਾਸ ੧੦। ਸੀਨ੫੩. 

ਜਿਮਰਤਿ ਸੰਜ਼ਿਨਾਮ ਸਿ ਸ਼ੋਕਾ। ਹਤੇ ਪੌਰ ਪਰ ਜੇਤਿਕ ਲੋਕਾ ॥੨੪॥ 
ਸੁਨਿ ਜੈਸਿੰਘ ਕੋ ਦੂਤ ਸਿਧਾਂਹਯੋ । ਜਾਇ ਪਾਸ ਡਿਸ ਭੇਵ ਉਚਾਰਗੋ/ਨਿ੍੍ਪ 
'ਸਠਿ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ ਉਪਾਯੋ । ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗਰ ਗੁਨ ਪਛਤਾਂਯੋ ॥ 

___ ੨੫ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟਿ ਸਧਿਤਬਿ ਪਹੁੰਚਾਈ/ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੀਨ ਬਿਤਾਈ। 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਧਿ ਤਗੀਦ ਪੁਨ ਕਰੀ । “ਮੈ' ਆਵੋਂ ਚਲਿ ਕਰਿ ਜਿਸ ਘਰੀ 
॥ ੨੬॥ ਤਬਿ ਕਰਨੋ ਸਸਕਾਰ ਸਰੀਰ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਸਧੀਰ! 
ਨਿਿਪ ਕੋ ਆਨਿ ਸਕਲ _ਸਮੁਬਾਈ । “ਸ਼ਾਹ ਆਂਪ ਸੋਂ ਇਮ ਵੁਰਮਾਈ” 
॥ ੨੭॥ ਸੁਨਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਗਯੋ ਤਤਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਤ ਵੇਲਾ ਹੁੜੋ ਬਿਸਾਲ । 
ਜਾਇ ਪੌਰ ਪਰ ਬੈਠ੧ ਸੋਇ । ਆਇ ਅਪਰ ਸੈਠਹਿੰ ਸਭਿ ਕੋਇ 
॥੨੮॥ ਭਈ ਪ੍ਕਾਤਿ £ਨਜੋ' ਪੁਰਿ ਸਾਰੇ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਭਾਂ ਮੇਲ ਉਦਾਰੇ। 
ਦਦਨ ਲੋ ਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਇ । ਤਿਲ ਅਰੁ ਘਿੱਤ ਘਨੋ ਲੋ ਸੋਇ॥ ੨੯ ॥ 
ਅਨਿਕ ਸੁਰੀਧਨਿ ਲਯਾਵਨਿ ਕਹੈ।ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ ਸਿੱਖਤ ਬਹੁ ਧਰੈ।ਭਾਈ 
ਭੀਰ ਨਰ ਮਿਲੋ ਹਜ਼ਾਰੋ' । ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਚਲੇ ਆਦਿ ਦੁਖ ਧਾਰੋ ॥ ੩੦ ॥ 

___ ਬੈਠਹਿੰ ਸਿਮਰਹਿੰ ਗੁਰ ਗੁਨ ਘਨੇ । ਕਸ਼ਟ ਅਨਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨੇ। 
_ਜਬਿ ਕੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਭਏ  ਪ੍ਰੇਸ਼। ਤਬਿ ਤੇ ਨਾਸ਼ੇ ਰੋਗ ਅਸ਼ੋਸ਼” ॥ ੩੧ ॥ 
ਜੈਪੁਰਿਨਾਬ ਆਦਿ ਸਭਿ ਕਹੈ । “ਸਰਬ ਕਲ! ਸਮਰਘ ੧6 
ਕੋਚਿਤ ਰਾਮਰਾਇ ਕੋ ਨਿੰਦਹਿਂ।'ਮਤਸਰ ਧਰਤਾ ਬਹੁ ਉਰ 
੩੨॥ “ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਕਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਹਕਾਰੇ । ਪੁਰਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੈ ਪਿਖਿ ਲ੫ 
ਉਚਾਰੋ । ਇਨਹੁਂ ਨ ਚਹਤੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ ਮੇਲਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ ਨ 
ਸੁਹੇਲਾ” ॥ ੩੩ ॥ ਕਹੇ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਮਹਿ ਇਹ ਰਹੇ। ਦੇਠੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹਿ 
ਚਹੇ । ਧੈਠ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨੇ । ਧੀਰ ਰੰਭੀਰ ਅਭੀਰ ਸੁਜਾਨੇ ॥ 
੧੪॥ ਨਿਜ ਪ੍ਰਠ ਤੇ ਨਹਿ ਚਲ ਗੁਸਾਈਂ'। ਨਹਿ ਮਿਲਿਬੇ ਕੀ ਲਖੀ 
ਬਬਾਈ । ਧਨ ਪੂਜਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਨ ਕੋਈ। ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਦਾਂਸਨਿ ਹੋਈ 
॥ ੩੫ ॥ ਇੱਤਜਾਂਦਿਕ ਗੁਨ ਬਰਨਨ ਕਹੇ । ਸ਼ੀਲ ਸਰੂਪ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ੁਭ 

_ਬਹੈ'। ਭਈ ਪੌਰ ਆਗੇ ਬਹੁ ਭੀਰ । ਤਜਹਿੰ ਬਿਲੋਚਨ ਤੋ ਸਿਘ ਨੀਰ ॥ 
੩੬॥ ਅੰਤਰ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਘਨੇਰੇ । ਰੋਦਤਿ ਉਪਜਜੋ ਸ਼ੋਕ ਬਝੇਰੇ ।ਸੁਤ 
ਕੇਝ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਭਾਰੀ । ਦੁਖੀ ਹੋਤਿ ਅਤਿਸ਼ੇ ਮਹਿਭਾਰੀ॥੩੭॥ 
੧ਸਮਬੰਦੇ ਹਨ। "ਨਾ ਦਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲਾ ਸੁਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ₹ਹਣੇ। __ $੫੩-ਕੋ। 



ਸ਼ ਦਸ ਪੂਤਘ ਰਜ । ( ੩੬੬੪) _ ਰਈ ੧੦। ਸੰਨੂ ੫੪, 
ਤਕਾਰੀ ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਸਸਕਾਰਨਿ।ਨਿਕਣਿ ਸਬਲਸ਼ਭਕਰਜੋ ਨਿਹਾਰੰਨਿ। 
ਸਕਲ ਸਮਿੱਗਰੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਸ਼ਾਹ ਪਰਤੀਖਤਿ ਜੈਪਰਿ ਰਾਈ" ॥ ੩੮॥ 
ਇਡਨੇ ਮਹਿ ਇਕ ਨਰ ਝਹਿ ਆਲੋਂ । ਨਿ੍ਪ ਸੋਂ ਸਕਲ ਇਤੈਤ ਸੁਨਾਯੋ 

_।ਆਵਤਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇਰ ਨਹਿ ਕੋਈਅਸਵਾਰੀ ਢਿਗ ਪਹੱਚਨਿ ਹੋਈ॥੩੯॥ 
__ਿੱਤਿ ਤਰੀ ਦੂਤ ਘ੍ਗਾਪ ਸੂਰਜ ਟ੍ਿਖੇ ਦਸਮ ਗਾਮੇ “ਲ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ' ਪਗ ਬਰਣਨੇ ਨਾਮ ਡੀਨ ਪੰਚਾਸਫੀ ਅੰਗੂ ॥੫੩) 

੫੪. [ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ] । ਰ੍ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਭਾੜਿ ਕਰਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰਿ ਨਵੀਨ । ਪਿਖਕਿ 
ਚਲਯ ਚਿਤਵੇਡ ਚਿਤ-ਦਰਸੋਂ' ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨ ॥੧॥ੌਪਈ ॥ਜਿਯਤਿ ਮੇਲ 
ਨਹਿ ਮੋ ਸੰਗ ਕਰਨੋ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹਯੋ ਅਧਿਕ ਹਠ ਧਰਮੋ । ਅਬਿ ਸਰੂ੫ 
ਮੈਂ ਦੇਖੋਂ ਜਾਈਅੜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਧਿ ਕਾਈ-॥੨॥ਏਵ । ਤੋ 
ਤੁਰਨ ਆਐਭੀਰ ਸੈਂਕਰੇ ਨਰ ਕੀ ਲਯਾਯੋਹੇਜ਼ਨਿ ਹੇਤੁ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਆਵੈਂ। 
ਸ਼ਾਹੁ ਪਿਛਾਰੀ ਚਲਿ ਉਤਲਾਵੈ' ॥ ੩ ॥ ਆਇ ਧੌਰ ਪਰ ਉਤਰਜੋ ਤਬਿਹ੍ੂੰ 
ਦੇਖੜਿ ਉਠੇ ਆਦਿ ਨ੍ਿਪ ਸਭਿਹੂੰ । ਨੰਮਿ ਹੋਇ ਸਨਮਾਨ ਕਹੈੜੇ। ਭਈ 
ਭੀਰ ਬਹੁ ਕੌ ਹਰਕੰਤੇ ॥੪॥ ਜੈਸਿੰਘ ਖੈਰ ਬੂਇਿ ਬਿਰਤੰਤਾ।ਅੰਤਰ ਬਰਯੋ 
ਪਿਖਨਿ ਉਮਕੌਤਾ" । ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਝ ਕੋ ਇਮ ਕਰਯੋ।-ਨਹਿੰ ਮਿਲਿਬੇ ਕੌ 
ਹਠ ਬਹੁ ਧਰਮ ॥੫॥ ਸਿੱਖਯਾ ਦੀਨ ਸਿ ਬਝੇ ਹਮਾਰੇ।ਸੋ ਹਮ ਨੋਮ ਨਿਬਾਹਜੋ 
ਸਾਰੇ।ਜੀਵਤਿ ਜ਼ਾਵਤ ਤਾਵਤ ਰਹਨੋ।ਅਬਿ ਸੋ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਕੋ ਲਹ੧॥੬॥ 
ਕਿਸ ਉਪਾਂਇ ਡੇ ਨੇਮ ਨ ਰਹੈ । ਪਿਤਾ ਸ੪ ਕੋ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕਹੈ। ਕਯਾ 
ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਦਿਖਾਵਨਿ । ਦੇਖਿ ਲੋਉ' ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਂਵਨ”-॥ 
7॥ ਇਿਮ ਚਿਤਵਡਿ ਸਭਿ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਏਕਲ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਅੰਤਰ ਜਾਏ 
। ਮਾਤ ਆਦਿ ਦਾਸੀ ਗਨ ਦਾਸ । ਤਤਛਿਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਅਪਰ ਅਵਾਸ"॥ 
੮॥ ਖਰੋ ਰਹਯੋ ਇਕ ਸੇਵਕ ਤੀਰ । ਝੂਸ਼ਨਿ" ਤਜਤਿ ਬਿਲੋਚਨ ਨੀਰ। 
ਨਹੀਂ ਹਰਾਇ ਸਕਹਿ ਤਬਿ ਕੋਇਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਜੋਇ॥ ੯॥ 
ਜਨਨੀ ਮਨ ਮਹਿ ਕੁਛਕ ਬਿਚਾਰੈ ।-ਨਹਿੰ ਸਮਰੱਬ ਭਈ ਹਟਕਾਰੋ । 
ਤਤਛਿਨ ਆਇ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕਰੇ । ਬਸਤ ਅਛ/ਦਤਿ ਤਨ ਪਰ ਪਰ-॥ 

“ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਗਜਾ ਉਭੀਕਟਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ । “ਅਸਵਾਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁਂਢੀ ਹੇਈ ਹੈ । ਦੇਖਣਾ ਢਾਹ੍ਛ ਹੋਇਆ । ”ਪਵਿੱਤ੍ਰ । “ਹੇਰ ਘਰ ਵਿਚ । #੯੫। 



ਸਰ ਗੁਰ ੪ੁਭਾ੫ ਸੁਰਜ। ( ੩੯੬੫) ___ ਰਾਸ੧੦1ਸੀ੧ ੫੪. _ 
੧੦ ॥ ਠਾਂਦੋ ਭਯੋ ਜਾਇ ਵਿਗ ਸ਼ਾਹੂ ।-ਪਿਖੋ' ਝਦਨ-ਇਮ -ਠਾਟਿ ਮਨ 
ਮਾਂਹੂ । ਕਹ?ੋ ਦਾਸ ਸੋਂ ਨਿਕਟਿ ਜਿ ਠਾਂਵੋ । “ਬਸਤ ਤਾਰਿ ਦਿਨ ਕੋ £ਖ 

ਕਾਵੋ ॥ ੧੧॥ ਮੁਝ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਕਰਾਈ । ਆਯਹੁ ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਆਣ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਕੈ । ਬਸਤੁ ਗਹਜੋ ਕਰ, 
[ਦਨ ਕੈ ਕੈ%੧੨॥ਜਬਿ ਉਦੋ ਕਰਿ ਲਗਜੋ ਦਿਖਾਵਨਿ।ਕਿਸਤੇ ਕਰਜੇ 
ਨ ਜਾਇ ਹਟਾਵਨਿ । ਜਬਿ ਨੌਰੋਗ ਡਿਤ ਦਿਸ਼ਟਿ ਲਗਾਈ।ਧਰਾ ਦਰਜ” 
ਦੀਰਘ ਲਖ ਪਾਈ ॥ ੧੩ ॥ ਸਤਿਗਰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ । ਦੀਰ' 
ਦਰਜ ਮਹਿੰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਵੈ।ਤਹਾਂ ਭਯਾਨਕ ਅਡਿ ਕੁਛ ਦੇਖਾ। ਦੇਖਤਿ 
ਉਪਜ; ਕੰਪ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ॥ ੧੪॥ ਦੌਤ ਗਏ ਮਿਲਿ ਕਹਜੋ ਨ ਜਾਈ । 
ਭਯੋ ਸਬੈਭ ਅਚਲ ਕੀ ਨਜਾਈ”। ਜੜੀ ਤੂੜ ਐਸੇ ਹਇ ਗਧੋ“। ਇਦੈ 
ਗਨ ਸਰੀਰ ਬਿਰ ਭ%ੋ#॥ ੧੫ ॥ ਆਇ ਮੇਰੀ ਗਿਰਿਬੇ ਚਾਂਹੀ । ਬਿਹ- 

ਬਲ ਹੋੜਿ ਜਾਂਡਿ ਸੁਧਿ ਨਾਂਹੀ । ਬਿਖਰੇ ਜਾਹਿ ਅੰਗ ਬਰਿਆਈ” । 

ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਬਿਰਜੋ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਬਾਂਹੁ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਪਸਾਰੀ। 
ਨਿਕਟਿ ਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਿਸ ਪਰ ਡਾਰੀ । ਪਰਜੋ ਭਾਰ ਛੂਟਯੋ ਪਟ ਕਰ ਤੇ। 
ਹੋਇ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ ਗਿਰੜਿ ਸੈਭਰਤੇ' ॥ ੧੭ ॥ ਛਾਦਜੋ ਸਤਿਗੁਰਕੋ ਤਨ 
ਜਬੈ । ਤੈ ਬਿਨ ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਕੁਛ ਤਬੈ।ਸੁਪਿ ਪ੍ਰਾਪਭਿ ਤੁਰਨ ਤਬਿ ਚਾਲਾ। 
ਨਿਕਸਯੋ ਵਹਿਰ ਜਹਾਂ ਨਰ ਜਾਲ ॥ ੧੮ ॥ ਜੈਸਿੰਘ ਮਿਲਯੋ ਅਗਾਉ 
ਹੋਇ। ਦੇਖਤਿ ਮੁਖ ਕੋ ਬਿਸਮਯੋ ਸੋਇ। ਅਧਿਕ ਅਧੀਰਜ ਦਿ ਜਲ 

ਢਾਲਾ । ਬੋਲਯੋ ਜਾਇ ਨਹੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੧੯ ॥ ਪਿਖਜੋ ਕਹਾਂ ਨਹਿ 
ਜਾਇ ਬਤਾਯਹੁ । ਭਰਤਿ ਰਿਦਾ ਬਿਹਬਲ ਦਿ੍ਸ਼ਰਾਯਹੁ । ਪੁਨ ਉਮਰਾਵ 

ਅਪਰ ਚਲਿ ਆਏ। ਭਿਨ ਕੌਧੇ ਪਰ ਹਾਬ ਫਿਕਾਏ ॥ ੨੦॥ ਕਰੀ 
_ਹਕਾਰਨਿ ਸੁਖ ਅਸਵਾਰੀ । ਗਮਨਯੋ ਦੁਰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਡਰ ਧਾਰੀ । ਨਹਿੰ 
ਕਿਸਹੂੰ ਸੋਂ ਕਛੂ ਜਨਾਈ। ਆਵਤਿ ਲਾਜ ਨ ਜਾਇ ਬੜਾਈ॥੨੧॥ਜਿਮ 
ਸੈਘਰ ਮਹਿ ਖੜਗ ਚਲੀਤੇ । ਸ਼ਰੋਠਤ ਨਿਕਸਤਿ ਅੰਗ ਕਟੋਤੇ । ਕਾਂਤੁਰ 
ਤਾਸ ਪਾਇ ਕਰਿ ਭਾਜੇ । ਨਹਿ ਨਿਜ ਦਸ਼ਾ ਕਹਤਿ ਜਿਮ ਲਾਜੈ ॥੨੨॥ 
੧ ਨੰਬ ਨਾਲ ਬਸਤ ਫੜਿਆ ਬੈਦਨਾਂ ਕਰਕੇ । “ਦਰਾੜ;ਤੇਕ । "ਭਾਰੀ ! "ਜ਼ ਕੇ ਰੁਕ ਫਿਸਆ 
ਜਿਵੇ ਪਰਬਤ । (ਅ) 8ਮ ਵਾਂੜੂ ਅਹਿਲ ਹੋਗਿਆ । “ਐਉਂ ਜੜ੍ਹ ਹੋਗਿਆ । #ਭਾਵ ਸਾਰੇ 

ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਸ਼ੀਰ ਪਬਰਾ ਗਏ । “ਜੋਰੇ ਜ਼ੋਰੀ । ੯॥ਹ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਫਿੱਗਦੇ (ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

ਨਿੱਘ ਨੇ) ਮਮੰਲਆ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੩੯੬੬) ਰਾਸਿ ੧੦। ਅੰਸੂ੫੪ 
ਜਿਸ ਪੁਕਾਰ ਕਹਕਹ ਦੀਵਾਰ' । ਦਿਖਹਿ ਜੁ ਕਰੀ ਨ ਜਾਇ ਚਫਗਰ । 
ਤਿਮ ਤ੍ਰਸ਼ਨਿ ਹਇ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵਾ । ਕੈ ਤੇ ਅਤਿ ਸੈਕਟ ਕੋ ਪਾਵ॥੨੩॥ 
ਨਾਹਿੰ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਬਹੁ ਉਚਾਰੀ । ਕਹੈ ਕਹਾਂ, ਨਹਿ ਬੁੱਧਿ ਮਝਾਰੀ। 
ਭਿਸ ਪੀਛੇ ਜੈਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ।ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਸਭਿ ਜਿਮ ਮਿਰਜਾਦ॥੨੪॥ 
ਰੋਦਤਿ ਮਾਤਾ ਸਕਲ ਬਤਾਵੈ” । ਦੌਰੰਡਿ ਦਾਸ ਸਕਲ ਸੋ ਲਕਾਵੇ।ਮਿਲਿ 
ਸਭਿਹੂ ਕਰਿਵਾਇ ਸ਼ਨਾਨ। ਸੀਂਚਿ ਸੁਰੀਧੈ' ਬਿੰਦ ਮਹਾਨ ॥ ੨੫ ॥ ਬਸੜ੍ਰ 
ਨਵੀਨ ਰੁਚਿਰ ਪਹਿਰਾਏ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਭਲੋ ਬਿਵਾਨ ਬਨਾਏ। ਤਿਸ ਪਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਂਢਾਯਹੁ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਫੁਲ ਮਾਲ ਲਰਕਾਯਹ ॥ ੨੬ ॥ 
ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਕਾਰੇ । ਕੌਧ ਉਠਾਇ ਮ£ਦ ਸਿਧਾਰੇ । ਸ਼ਬਦ 

ਥਾਬੀ ਗਾਵਤਿ ਜਾਭਿ । ਸਿਮਰਤਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸੁਖਦਾਤ ॥੨੭॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਕੁਇਰ ਜਨਨੀ" ਮਨ ਗਯਾਨ । ਭਉ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜੈੜਿ ਮਹਾਨ । ਗੁਨ 
ਸਪੂਤ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਅਤਿ ਸਨੋਹ ਤੇ ਦਿਗ ਜਲ ਚਾਲੇ ॥ ੨੮ ॥ 

ਦਾਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਹਿ ਸ਼ੋਕ । ਰੁਦੜਿ ਬਿਲੌਕਤਿ ਸੈਗੜਿ ਲੌਕ । ਜਿਸ _ 
ਬਲ ਕੋ ਭਿਲੋਖਰੀ ਨਾਮ । ਨਿਕਟਿ ਵਹੈ ਜਮਨਾ ਅਭਿਰਾਮ ॥ ੨੯॥ 
ਤਹਿ ਚੰਦਨ ਕੇ ਭਾਰ ਗਿਰਾਏ । ਤਿਲ ਘਿਰਿਤ ਆਦਿ ਲਯਾਇ ਸਮੁਦਾਏ। 
ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਵਾਨ । ਕਰਯੋ ਉਤਾਰਨਿ ਸੋ ਤਿਸ ਥਾਂਨ ॥ ੩੦॥ 
ਆਦਿ ਮਸੈਦ ਚਿਖਾਂ ਰਚਿ ਕਰਿ ਕੈ। ਸੈਦਲ” ਇਿੰਦ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਧਰਿ ਕੈ। 
ਪੁਨ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ੫ਢਾਏ । ਜੋ' ਤਿਲ ਪਿੱਤ ਪਾਇ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩੧॥ 
ਲਾਂਬੂ ਤਬਿ ਲਗਾਇ ਤਤਕਾਲਾ । ਪੁਨਹਪਿ“ ਕੀਨਸਿ ਕ੍ਰਿਆਕਪਾਲਾਦ। 

ਿ 
੨0 

ਪੁਰਿ ਤੇ ਨਰ ਹਭਾਰ ਹੀ ਆਵੈ । ਬੈਠਹਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਵੈਂ । ਬਾਲਿਕ 
ਬਯ ਤੋ ਬਡੋ ਨ ਹੋਏ” । ਅਧਿਕ ਅਚੇਭਾਂ ਸਭਿਹਿਨਿ ਜੋਏ॥ ੩੪ ॥ 
"ਗਹਿ ਕਹਿ ਦੀਵਾਰ-ਮੁਸਲਮਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ ਪਹਗ਼ ਪਰ ਇਕ ਕੰਧ 8, _ਉਸਦੋਂ ਘਾਰ ਜੇ ਤੋਂਕੇ ਸੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਕੂਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ੧ ਸਭ (ਕੁਛ) ਏੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਮਾਤ ਦੇ। ₹ਚੈਦੁਠ । “ਫਿਰ । #ਕਪਾਲ ਕਿਯਾ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਦੇਨੂਰੇ “ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ %ੱਧ ਕੂ ਮੀਲ ਪਰੇ ਇਹ ਗਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। 



ਈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। ___(੩੯੬੭) ਰਬ ੧੦। ਅਸੂ ੫੪. 
ਰ ਰ ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਪਾਸ । ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੰਮ ਕੇ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਂਸ਼। 

ਭਾਗ ਮੈਗੜਿ ਕੇ ਜਾਨੇ । ਜਿਨ ਸਮੀ੫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਨੇ” ॥੩੫॥ ਬੂਬਤਿ 
_ਗੁਰਨਿ ਬਾਂਰਤਾ ਸਾਰੀ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਇਰ ਤਿਨ ਪਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਇਨ ਕੇ 
ਪਿਭ ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਬਾਸੇਮੈਂ' ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ ਕਰਿ ਆਸੇ ॥ ੩੬॥ ਭਏ ਪ੍ਰਸੇਨ 
ਮੋਹਿ ਵਰ ਦੀਨਿ । ਝਬਿ ਤੇ ਮੈ' ਗਰਕ ਧਾਰਨਿ ਕੀਨ।ਸਾਵਣ ਵਦੀ ਦ੧ੋਸ 

_ਦਸਮੀ ਕੋ। ਹੁਤੋ ਨਛੱਤ੍ ਪੁਨਰਬਸ' ਨੀਕੋ॥ ੩੭॥ ਸੈਮਤ ਸੱਤ੍ਰਾਂ ਸੈ ਅਰੁ 
ਝੇਰਾਂ' । ਸਸਿਸੁਤਵਾਰ" ਹੁੜੋ ਤਿਸ ਬੇਰ।ਸਾਢੇ ਸਪਤ ਘਰੀ ਦਿਨ ਚਰ੍ਹਨੋ। 
ਫ਼ਬਿ ਮੁਬ ਤੋ ਇਨ ਜਨਮ ਸੁ ਧਰਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਪ੍ਤਿਪਾਲਾ ਪੁਨ ਕਰਿਬੇ 
ਲਾਗੀ । ਸਭਿ ਤੇ ਜਾਨਿ ਆਪ ਬਡਭਾਂਗੀ । ਜਿਮ ਜਿਮ ਦੇਹ ਬਿ੍ਧਤਿ ਮੁਖ 
ਸੈਦਗਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਗੁਨ ਮੰਦਰ॥੩੯॥ਤਿਮ ਡਿਮ ਪਿਤ ਸਝਿਗੁਰ 
ਇਨ ਕੋਗੇਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿਤੇ ਰਹੋ ਬਡੇਗੇਜਥਿ ਤੇ ਰਾਮਰਾਇ ਚਲਿ ਆਯਹੁ। 
ਨਿਜ ਕਰਤੂਡ ਇਹਾਂ ਥਿਦਤਾਯਹੁ ॥ ੪੦ ॥ ਖਿਮਾ ਨ ਧੀਰਜ, ਅਜਰ 
ਨ ਜਰਨ । ਬਡੇ ਗੁਰਨਿ ਬਚ ਬਿੱਧ੍ਰ ਕਰਨਿ । ਸਕਲ ਬਾਤ ਸੁਨ ਰਿਦੈ 

_ਬਿਾਂਰੀ ਬਡ ਸੁਤ ਨਹਿ ਗਾਂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-॥ ੪੧ ॥ ਪੁਨ ਮਮ ਸੁਤ 
ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਜਾਨਯੋ' ਧਾਰਹਿ ਭਾਰ ਐਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ । ਅੰਤ ਸਮਾ ਜਬਿ 
ਅਪਣਠਿ ਨਿਹਾਰ।ਇਿਨ ਕੌ ਅਪਨੇ ਬਾਨ ਬਿਠਾਰਾਂ॥੪੨॥ ਪੰਚ ਬਰ੫ ਦੁਇ 
ਮਾਸ ਬਿੜਏ । ਦਿਨ ਉਨਤੀਸ ਬੈਸ ਕੋ ਭਏ। ਸਮਾਂ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕਰਿਕੇ 

_ਨੀਕਾ। ਮਮ ਸੁਤ ਕਹੁ ਦੀਨਹੁੰ ਸ਼ੁਭ ਟੀਕਾ ॥ ੪੩॥ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬੈਕ੍ਰੰਠ 
ਸਿਧਾਂਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋਡਿ ਸਭਿ ਪਾਏ । ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਕਛੁ ਨਾਂਹਿ 
ਨ ਛਾਨ।ਜੇ ਸਿਖ ਗਕਾਂਨੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਜਾਨੀ॥੪੪॥ ਰਾਮਰਾਇ ਮਤਸਰ 
ਕੌ ਧਾਰਿ। ਦੂਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰਿ। ਜਮੋਂ ਕਯੇਂ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ 
ਬੁਲਿਵਾਏ । ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨਾਏ ॥ ੪੫ ॥ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਭਾਉ 
_ਡਬਿ ਕਹਨੋ । ਸਮ ਚਿਤ ਮਮ ਸੁਤ ਸੋ ਸਭਿ ਸਹਨਦੋਇ ਬਰ੫ ਅਰੁ ੫੧ 
ਮਗੇਨੇ । ਦਿਨ ਉਨੀਸ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਲੀਨੇ ॥੪੬॥ ਅਥਿ ਮੋਕਹ ਦੁ੪ ਦੇ 
ਕਰਿ ਗਏ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਸਮਰੋ' ਸੁਖ ਛਏ” । ਇਮ ਕਹਿ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁੱਇਰ 

`__ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਰੁਦਿਭਿ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਜ'ਤ॥੪੭॥ਸੁਨ ਸੈਗੜਿ ਬਹੁ 
ਬਤਾਕ੍ਲ ਹੋਈ । ਧਰ ਬੇਧਾਇ ਬੰਧ ਕਰ ਦੋਈ।/ਹੋ ਮਤਾ | ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
" ਸੱਤਵੇ' ਨਛੇਤ੍ਰੇ ਦਾ ਨਮ । "੧੧੭੧੩ । 'ਝੁਧਦਾਰ/ਖ4-ਜਾਨਹਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੁਰ ਏਸ਼। 



ਅੰਸੂ ੫੫. _ 
ਸਮਰੱਥ । ਤਨ ਤਜਾਗਨਿ ਰਾਖਨਿ ਜਿਨ ਹੱਥ ॥ ੪੮ ॥ ਕਛੂ ਨ ਕਹਿਬੋ 
ਝਿਨ ਕੋ ਬਨੈ।ਗੁਰ ਸਰਬੱਗ ਸੁ ਅਜ਼ਮਤ ਸਨੈ'।ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਬਿ 
ਕਰੀਅਹਿ । ਪਰਮ ਧਾਮ ਨਿਜ ਗਏ ਬਿਚਰੀਅਹਿ॥੪੯॥ ਰਾਮਰਾਇ ਕੇ 
ਸੀਸ ਕਲੰਕ । ਦੇ ਕਰਿ ਡਯਾਗ਼ਯੋ ਦੇਹਿ ਨਿਸ਼ੋਕ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਨਿ ਹਮਰੋ 
ਬਨੈ । ਬੈਠਿ ਬੈਠਿ ਗੁਰ ਕੋ ਗੁਨ ਭਨੈਂ ॥੫੦॥ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜਹਿੰ ਕਹਿਂ 
ਹੋਇੰ। ਸਿਮਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਭਿ ਦਿਨ ਸੋਇ”। ਇਮ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਭਿ 
ਗਏ। ਪੁਰਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਜੇ ਸਿਖ ਅਦੇ ॥ ੫੧ ॥ '੩੩ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਡਪ ਸੁਭਜ ੩ ਦਸਮ 
ਫਾਸ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਸਕਾਰ' ਪੁਨਗ_ਵਫਨਨੇ ਲਾਮ ਦਡਰ ਪੰਦਾਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੪ ।। 
ਪਰ ੫੫. ਸੈਗਤਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ]। __ 

ਦੋਹਗਾ ॥ਸੈਮਤ ਸੱਤ੍ਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ ਪੁਨ ਉਪਰ ਇਕ ਬੀਸ।ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ਼ 
_ਹੁਝੀ ਵਾਰ ਨੰਦ ਰਜਨੀਸ਼” ॥ ੧॥ ਬੰਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਬਯ 

ਧਾਰੇ । ਬਹੁ ਕਾਰਨ ਕੌ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੇ । ਪਰਮ ਧਾਮ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਪਧਾਰੇ । ਜੋ 
ਸਡਿਸੈਗਤਿ ਕੋ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ॥੨॥ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਪੁਨ ਬੀਤੇ ਜਬਿਹੂੰਮਿਲੋ 
ਮਸੈਦ ਆਦਿ ਸਿਖ ਸਭਿਟੂਪੁਸ਼ਪ ਬੀਨਿਬੇ ਕਾਰਨ”ਗਏ।ਸ਼ੋਕਾਕੁਲ“ਗੁਰ 
ਸਿੰਮਰਤਿ ਭਏ ॥ ੩ ॥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੁਛ ਹਾਬ ਨ ਆਏ। ਭਸਮ ਸਕੋਲਤਿ 
ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਏ।ਤਰਨਿ ਤਨ੍ਹਜਾ ਨੀਰ ਮਬਾਰੀਸਕਲ ਮੇਲ ਕਰਿ ਬੋਦਨ 
ਧਾਰੀ ॥੪॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਪੁਨ ਮਾਤਾ ਪਾਸ।ਬੈਠਤਿ ਬੋਲਤਿ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਇੰਕ ਦੁਇ ਬਾਂਰੀ ਜੈ ਪੁਰਿ ਨਾਥ। ਬੇਠਜੋ ਆਇ ਬੇਦਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥ ੫॥ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਇਰ ਕਹੁ ਬਦਨਿ ਕੀਨਿ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਰੀਡਿ ਧੀਰ ਉਰ ਦੀਨਿ। 
ਗੁਰ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਅਤਿਸ਼ੇ ਪ੍ਕਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ ਅਨਿਕ ਦੁਖ ਣਾਰੇ॥ 
੬॥ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ।ਹਿੰਦੂ ਯਮਨ? ਨਿਵੇਂ ਜਿਨ ਦੋਈ। 
ਮੇਫਨਿ ਸ੍ਰਾਪ ਕ੍ਰਾਡ ਕੋ ਕਹਜੋ । 3੩ ਸਮਰਥ" ਤਊ ਤਨ ਸਹਨੋ ॥ 7 ॥ 
ਮਿੰਲਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ ਭਨਯੋਂ ਘਨੇਰੇ । ਰਾਖੀ ਧੀਰ ਅਭੀਰ ਬਡੇਗੇਖੇਨ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਜ੍੍ਸ਼ਨ ਸੁਜਾਨ । ਅਜਰ ਜਰਨ ਮਹਿ ਕੋ ਨ ਸਮਾਨ ॥੮॥ ਗੁਰ 
ਸਿੱਖੀ ਹਿਤ ਅ਼ਮਤ ਕੀਨਿ' । ਅਪਰ ਹੇਤੁ ਕਰਿ ਕਯੋਂਹੁ ਨ ਦੀਨਿ।ਬਲ 
"ਸਹਿਤ । "ਸੈ: ੧੭੨੧ । "ਬੁੱਧਵਾਰ ([ ਰਜਨੀ--ਈਸ਼--ਨੰਦ=ਰਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ 
ਪੁਤ੍ਰਾਰਧ ]। “ਫੁਲ ਚੁਣਨ ਲਈ] । “ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਬੇਦੇਨ । #ਸੂਕਜ ਦੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ (=ਜਮਨਾ) ਦੇ 
ਜਲ ਵਿੱਚ । “ਮੁਸਲਮਾਨ । "ਭਰਾ ਦੇ ਕਹੇ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇ ਮੇਟਨ ਨ ਆ੫ ਸਮਦੇਂਬ ਸੇ ਪਰ`"' । 
੯ਗੂਫ ਸਿੱਘੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ।ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਡੀ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਭਾਘ ਸੂਰਜ । (੩੯੬੯) ____ ਰਾਸਿ ੧੦।ਸੰ੫੫. 

ਇਭਨੋ ਜਿਮ ਬਹੈ' ਸੁ ਕਹੇਂ । ਤਉ ਨ ਆਇਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਹਰੈਂ॥੯॥ਭਿਨ 
ਹਿਤ ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਝਨਿ ਆਵੈ। ਸੁਝੋਂ ਧਰਨਿ ਤਨ,ਆਇ.ਸੁ ਜਾਵੈੱ'ਕਾਰਨ 
ਕਰਿਬੇ ਇਥੈ £ਛੌਦ”। ਸਦਾ ਗਜਾਂਨ ਮੈਂ ਸਝਿਦਾਨੰਦ ॥ ੧੦॥ ਹੋਹਿ 
ਪ੍ਸੈਨ ਦੇਹਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੈਧਨ ਹਾਨਿ । ਪੜਿ ਸੁਤ ਕੇ 
ਗੁਨ ਸਿਮਰਤਿ ਰਹੀਅਹਿ । ਤਨ ਕੇ ਅੰਤ ਮਿਲਨਿ ਕੋ ਚਹੀਅਹਿ।੧੧॥ 
ਬਕਲ ਸੈਗਤਾਂ ਅਹੈ' ਤੁਮਾਰੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਕਾਰੀ । ਜਹ 
ਸੁਖ ਦੇਖਹ ਤਿਹਠ'ਂ ਰਹੀਅਹਿ । ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਹਇ ਮੋਕਹੁ ਕਹੀਅਹਿ 
॥ ੧੨॥ ਤੁਮਰੇ ਨੰੰਦਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਾਸ।ਤਿਮ ਅਪਨੇ ਜਾਨਹੁ ਨਿਰਜਾਸ੧ 
ਕਰ ਜੋਰੇ ਵਾ ਮਹਿੰ ਖਰੋ।ਨਿਜ ਲਖਿ ਆਗ; ਮੋ ਪਰ ਕਰੋ॥੧੩॥ਡ੍ਰਿਇ ਨ 
ਫਇਰ ਗਰ ਮਾਭ/ ਤਬੈ । ਮਹਿਪਾਲਕ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਬੈ। ਕੁਛ 
ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਂਰੀ । ਉਰ ਸ਼ਰਧਕ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਰੀ॥ ੧੪ । 
ਤੋਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਇਤ ਗੁਰ ਆਏ । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਸਿਖ ਸੈਗੜਿ ਸਮੁਦਾਏ । 
'ਸਛਿਹਿੰਨ ਭਾਉ ਕਰਹੋ ਬਹੁਤੇਰ । ਬਝੇ ਗੁਰਨਿ ਸਮਸਰ ਸਭਿ ਹੇਰ ॥ 
੧੫ ॥ ਅਬਿ ਮਮ ਰਹਿਨਿ ਬਨਹਿ ਨਹਿ ਈਹਾਂ।ਕੀਰਭਪਰਿ ਪਹੁੰਚਨਿਕੀ। 
ਪੀਹਾ"। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਾਸ ਇਸ ਥਾਨ । ਪੁਨ ਅਭਿਲਾਬੋਂ ਕਰਨਿ 
ਪਯਾਨ? ॥੧੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਨਰਰਾਈ ।“ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ ਤੇ 
ਜਿਮ ਦਲਿ ਆਈ । ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਠਾਏ । ਬਹੁਰ ਬਿਕੁੰਠ 
ਬਸਠਿ“"ਪਧਰਾਏ॥੧੭॥ ਸੋ ਗਤਿ ਦਿਠ ਤੇ ਕਿਮ ਬਨਿਆਈ। ਕਿਸ ਕੌ 
ਦੀਨਿ ਜਗਤਿ ਗੁਰਿਆਈ ਊ ਅਝਿ ਜਿਸਕੋ ਦੀਜਹਿ ਉਪਹਾਰ# । ਸਰਬ 
ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਦਸਤਾਰ? ॥੧੮॥ਬਿਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੈਦ ਅਗਾਊ। ਤਿਹ 
ਸੋਂ ਇਮ ਬੂਛਯੋ ਜਬਿ ਰਾਉ । ਤਬਿ _ਸਗਰੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ । “ਸਭਿ 
ਸੈਗਤਿ ਢਿਗ। ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨਾਂ ॥੧੯॥ਪੌਢੇ ਚਹਿਤ ਪ੍ਰਲੌਕ ਪਧਾਰੇ। ਤਬਿ 
ਸਿੱਖਨਿ ਮਿਲਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ'-ਆਪ ਸਮਾਵਨਿ ਲਗੇ ਸੁਛੈਦ।ਕੋ ਬੈਠਹਿ 
ਅਬਿ ਗੁਰ ਮਸਨੰਦ” ?॥੨੦॥ ਕਿਸ ਆਗੈ ਹਮ ਮਸਤਕ ਟੇਕਹਿੰ । ਕੋ 
ਉਪਦੇਸ਼ਹਿ ਦਾਸ ਬਿਬੇਕਹਿ । ਪੂਰਬ ਰੀਤਿ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਜੋਈ । ਕਿਮ 

ਰ ਕੈ ਮਿਟਿਹੈ ਸੋਈ?-॥੨੧॥ਇੱਡਕਾਦਿਕਸੁਨਿਉਠਿ ਕਰਿ ਬੈਠੇ। 
<< ੧ ੬< ਧਾਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "ਸੁਤ੩ਰ। “ਨਿਰਨੇ ਕਰਕੇ ਡਾਵ ਪੱਗ 
ਅਪਣਾ! ਦਾਸ ਜਾਣੇ । ਇੱਛਾ । ਵੱਸਣ ਲਈ । $ਫੇਟਾ । “ਗੂਚ ਗਲੀ ਉੱਤੇ । 



ਆ ਛਾ 

ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਯਾਨਾ- ਅਗ, "ਹੀਨ. ੩ ਮੰਗਾਏ । ਗਹਿ ਕਰ 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਬੋਲੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਬਿਸਾਲੇ ।-ਬਾਸਹਿ 
ਬਾਬਾ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ-॥੨੩॥ਨਾਮ ਉਚਾਗੰਨ ਕਰਯੋ ਨ ਕਿਸ ਕੌ।ਸੁਨਜ਼ਿ 
ਰਹੇ ਦੇਖਤਿ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਕੋਪੁਨ ਲਈ. "ਭਨ ਅਤ 
ਤਯਾਗਯੋ ਭਤਕਾਲ॥੨੪॥ ਰਾਮ ਬਕਾਲਾ ਨਿਰਨੰ ਹੋਵਮਗੌ ਗੁਰ ਬ੫੧, 
ਨ ਸੈਸੇ ਖੋਵ। ਨਹਿ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਨਜੋ ਗਯੋਪੁਨ ਗੁਰ ਬੁਬਿ ਨ ਉਤਰ 
ਲ੧ੋ॥੨੫॥੩ਊ ਸੁਨਹ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਥ!ਬਨਜੋ ਜੁ ਗੁਰ ਹੁਇ ਅਯ਼ਮਤ 

_ਸਾਬ£ਰਜ ਸਮ ਨਹਿ ਛ੫ੰ੦ ਕਦਾਈਮਸ਼ਖ ਸੈਗਤ ਲੋ ਖੋਜਿਗੁਸਾਈਂ॥ 
੨੬੫ਬਹੁ ਨਿਕੇਤਹੈ' ਤਹਿ ਸੋਢੀਨ।ਬਾਸੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸ ਪ੍ਬੀਨਏਗੁਰਤਾਂ 
ਕਹੁ ਕਾਰਜ ਜਬਿ ਪਰੈ। ਆਖਾ ਬਿਦਤ %੫ ਹੀ ਕਹੋ ॥੨੭॥ ਰਾਮਰਾਇ 
ਉਰ ਮਭਸਰ ਧਾਰੀ । ਇਹ ਨ ਰਹਜੋ ਗੁਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਿਡ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਹੋ।ਸਭਿ ਸੈਗੜਿ ਮਹਿ ਥਿਦਫ਼ਿ ਉਚਰ੧ੋ॥੨੮॥ ਬੈਰ 
ਭਾਵ ਕੋ ਇਹ ਢਲ ਹੋਵਾ । ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ 

_ਗੁਰਦਿੱਤੇ 2੩ ਹਰਿਰਾਇ।ਸਭਿ ਸੁਤ ਤਜਿ ਗੁਰਤਖਤ ਬਿਠਾਇ'॥੨੯॥ 
ਤਿਨਹੂੰ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਟਿਕਾਈ । ਰਾਮਰਾਇ ਕਰਿ ਬਾਦ ਗਵਾਈ। ਸੋਢੀ 
ਬਿ ਸ਼ਰੀਕ ਗੁਰ ਹੋਇ । ਡਿਸ ਮਾਨਹਿ ਸਿਖ ਜੇ ਸੱਭ ਕੋਇ ॥ ੩੦ ॥ 
ਕਯਾ ਅਥਿ ਹਾਬ ਆਇ ਹੈ ਤਾਂਕੇ ।ਦੇਖਿ ਅਨੂਜ ਕੋ ਮਤਸਰ ਜਾਂਕੇ।ਨਹਿੰ 
_ਸਯਾਨਨਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀਭਿ । ਜਿਨ ਜਿਠ ਸੁਨੀ ਸੁ ਭਨੀ ਅਨੀਤ ॥ 
੧੧॥ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਬ ਬਿਗਾਂਰੀਪੁਨ ਸੁਤ ̀  ਹਤਿ ਮਾਡਹਿ ਦੁਖਕਾਰੀ% 
ਸੁਨਿ ਮਸੈਦ ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਉ । ਕਹਨੋ “ਬਿਮਾਤਨਿ ਕ੍ਰਾਤ ਸੁਭਾਊ” 
॥ ੩੨ ॥ ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਿ ਸਮਰਬ ਬਲਵੈਤੇ । ਪਿਡ ਗਾਦੀ ੫ਰ 
ਬਿਰਨਿ ਚਹੈਤੇ । ਹੋਨਹਾਰ ਗੜਿ ਮਿਟਹਿ ਨ ਕੇਸ ਕਰਜੋ ਪਰਸਪਰ 
<< “੨ ਗੁਭ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ। “ਮਤ੍ਰੇਏ ਡਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹ 

ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੰਰਮਨ ਆਦਿਕ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਅਮੰਦਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਖ 
ਵਾਕ ਸੁਣਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਕੇ ਜਾ ਝੇਠੇ ਸਨ । (ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ਪਣੂ ਅੰਗ ੧੩ ਤ ੩੨) ਤੇ 
ਹਰਿਤਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੋਢੀ ਓਜ਼ੇ (ਉਸ ਵਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕ 
ਹੈ) ਕੌਈ ਨਹੀਂ ਸੰ ਸਿਵ, ਸਰੀ ਹੁਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਂਘ ਮੂਰਜ । (੩੯੭੧) ਗਾਸਿ ੧੦ । ਅੰਸ ੫੬. 

ਬੌਲਨਿ ਐਸੇ ॥ ੩੩ ॥ ਨਿ੫ ਕਰ ਜੋਰ ਮਾਂਤ ਸੋ ਭਾਖਾਖੁਸ਼ੀ ਕਰਹੁ ਮੁਬ 
ਚਲਨਿ ਭਿਲਾਖਾ।ਅਭਿਬੰਦਨ ਕਰਿ ਉਠਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ।ਪਿਖਿ ਮਾਤਾ ਤਬਿ 
ਆਸ਼ਿਖ ਦੀਨਾ ॥ ੩੪॥ “ਸ੍ਰੀ ਸਭਿਗੁਰ ਆਂਵਹਿ ਤੁਮ ਚੀਤ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਲਿਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤ । ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਮਹਿ ਪਤਿ ਰਹਿ ਆਵੈ । ਮਨੋ 
ਕਾਮਨ' ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੇ? ॥ ੩੫ ॥ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਗਮਨਜੋ ਮਹਿਖ਼ਾਲਾ । ਲੋ 
ਜਨਨੀ ਤਬਿ ਸ੍ਰਾਸ ਥਿਸਾਲ॥ਸੁਤ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਿ ਕੁਛ ਰੋਦ।ਗਯਾਨ 
ਪਾਇ ਪੁਨ ਘੋਰਜ ਹੋਈ ॥ ੩੬ ॥ ਕੇਤਿਕ ਬਾਸੁਰ ਬਾਸਾ ਕੀਨਿ। ਸਕਿ 
ਸੈਗਤਿ ਪਿਖਿ ਭਾਂਉ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸੇਵਾ ਠਾਨਹਿੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਆਇ 
ਕਰਹਿ ਤਿਮ ਹੀ ਦਰਬਾਜ ॥ ੩੭ ॥ %੩ ਐੇ ੮੩ ਪ੩੫ ਸ਼ੁਲ ਕ੍ਿੰ੩ ਦਸਮ ਭਸੇ “ਨਰ ਸੈ ਸਿੰਘ 
ਮਿਛਨਿ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੇ ਲ% ਪੰਚ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਨ ॥ ਪਪ ॥ ਰ 

੫੬. [ਮਨੈਂਦਾਂ ਦਾ ਵੋਰ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ] । 
ਦੋਹਰਾ । ਕੋਡਿਕ ਦਿਨ ਬੀੜੇ ਜਬੈ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਆਇ ਸੈਂਗਤਾਂ 
ਚਹੁੰਢਿਸ਼ਨਿ ਲੇ ਉਪਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਿੱਲੀ 
ਮਹਿ ਜਾਨਹਿਂ । ਸ਼ਰਮ ਬਡ ਧਾਰਿ ਆਇਬੋ ਠਾਨਹਿੰ। ਅਧਿਕ ਬਕਤਿ 
ਹੁਇ ਪਹੁੰਝੈਂ ਜਬੈ । “ਗੁਰ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਗੇ? ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਬੈ ॥ ੨॥ ਦੀਰਘ 
ਸਾਸ ਲੋਤਿ ਰੁਦਨੰਤੇ । “ਭਾਗ ਬਿਹੀਨ ਨ ਗੁਰ ਦਰਸੈਤੇ । ਅਧਿਕ ਮੇਲ 
ਹਮ ਖਰਚਨ ਕੀਨਿ।ਵਸੜੁ ਅਜਾਂ ਦਬ ਤਹਿੰ ਤੇ ਲੀਨਿ ॥ ੩॥ ਅਰਪਹਿ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਲੇਹੇ' । ਭਈ ਨਿਵਲ ਅਥਿ ਕਿਸ ਕੌ ਦੈਹੇ? । ਰਿਦੇ 
ਬਿਸੂਰਤਿ ਦੁਖਿ ਸਿਖ ਸਾਰੇ“ਆਵਿ ਦੂਰ ਨਾਹ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰ॥੪॥ਕਿਸ ਤੇ 
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੇ । ਕਿਸ ਆਗੇ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਵੈਂ । ਸਕਲ ਸ਼ਰੀਕ 
ਜਿ ਸੋਢੀ ਅਹੈਂ । ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਦੋਹ ਨਿਤ ਰਹੈ' ॥ ੫। ਪ੍ਰਥਮੇ ਪ੍ਰਿਥਇ 
ਬੈਰ ਕਮਾਯੋ । ਚਿਤਵਤਿ ਬੁਰਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਯੋ । ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਆਦਿਕ 
ਔਰ । ਗੂਰ ਬਨਿ ਰਹੇ ਆਪਨੀ ਠੌਰ ॥ ੬ ॥ ਗੁਰੂ ਬੈਸ ਅੰਹੇ ਇਕ ਇਹ 
ਜਨਮੇ'। ਸਹਸ ਗੁਨੇ ਘ੩, ਨਹਿ ਗੁਨ ਮਨ ਮੈਂ।ਗੁਰ ਸਮ ਅਜ਼ਮਤਤੋਂ 
ਕਿਤ ਪਈਯੜਿ । ਚਹੈ' ਮਨੌੰਭ ਇਹੀ ਇਕ ਲਾਈਯਛ" ॥੭॥ਰਾਮਰਾਇ 
ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਭ ਜੇਠਾ । ਨਹਿੰ ਗਰਤ' ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਬੈਠਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰ/੬ 

_ "ਭਾਵ ਗੁਰਬੇਸ ਵਿਢ ਇੱਕ ਜਨ॥ ਲੋਣ ਮਾਤ ਹੀ ਇਨ(ਧੀਰਮਲ ਆਇਿਕਾਂ)ਦਾ ਸਏਧ ਹੈ । 
(ਸੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਨਾਂ) ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਮਨ ਵਿਚ (ਕੋਈ)ਗੁਣ ਨਹੀਂ । “ਇਕ ਇਹ) 
ਚਾ੫ਦ ਹਨ ਕਿ ਮਨੇਡ ਲਬੀਏ । 



_ਮ ਦਚ ਪਰਤਾਪ ਸੂਜ।___(੩੯੭੨) __ਰਸਿ੧੦।ਐਸ੬._ 
ਆਂਪ ਵਰਮਾਂਏ ।-ਹਮਰੋ ਸਿਖ ਤਿਸ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਏ=॥ ੮॥ ਕਰੀ ਜੁ 
ਬਾਤ, ਅਹੈ ਬਖਯਾਂਤੀ । ਤਿਸ ਢਿਗ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਕਿਸ ਭਾਂੜੀ । ਗੁਰ 

` ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੋਇ ਜਿ ਖਾਰਜ । ਮਿਲਹਿ ਜਾਇ ਸੋ ਬਨੇ ਅਨਾਰਜ' ॥ ੯ ॥ 
ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਕ ਉਲੰਘਹਿ ਜੋਇ। ਕਿਮ ਸਿੱਖੀ ਤਿਸ ਕੇ ਥਿਰ ਹੋਇ)। 
ਇਭਕਾਂਦਿਕ ਬੋਲਹਿ ਸਿਖ ਸਜਾਂਨੇ। ਸੂਖਮ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰ ਮਹਾਨੇ॥੧੦॥ 
ਲਏ ਅਕੌਰਨਿ ਕੋ ਵਿਰ ਜਾਏ । ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਕਿਸ ਨਹਿ ਅਰਪਾਏ । 
ਕੇਤਿਕ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਨ, ਨ ਨਿਰਨੈ ਧਾਰੇ ॥੧੧॥ 
ਕੋਚਿਤ ਸੁਨਹਿ ਬਕਾਲੋ ਮਾਂਹਿ । ਖੋਜਨਿ ਹੇਤੁ ਤਹਾਂ ਚਲ ਜਾਹਿ । ਸਭਿ 
ਸੋਢੀਨਿ ਬਿਥੈ ਬਿਦਤਾਈ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਰ' ਇਮ ਗਾਈ ॥੧੨॥ 
ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਮਹਿੰ ਬਿਦਤਾਵੈਂ-। ਸੈਗਤਿ ਚਲ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਆਵੈ । ਲਘ 
ਦੀਰਘ ਸੋਢੀ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ । ਕੀਨਸਿ ਬਾਸ ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ॥ ੧੩ ॥ 
ਦਰਬ ਲਭ ਤੇ ਉਰ ਬਿਰਮਾਂਏ । ਗੁਰ ਬਨਿ ਜਾਇ ਬਕਾਲੇ ਆਏ । ਹਰਖ 
ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਬਾਂਤ ਬਨਾਵੈ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋ ਅਪਨਾਵੈਂ॥੧੪॥ਅਧਿਕ 
ਮੋਲ ਕੀ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਡਿ । ਜਯੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਬੁਲਵਾਇ ਨਿਕੇਤ । ਦਰਬ 
ਦੇਨਿ ਕੋ ਕਹੈ'ਂ ਬਿਸਲਾ। ਬਨਹਿ ਦੀਨ ਤਿਨ ਅੱਗ੍ਹ ਕੁਢਾਲਾ ॥ ੧੫ ॥ 
“ਮਮ ਮਹਿਮਾ ਕਹੁ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹਿ ।-ਇਹ ਗੁਰ ਅਹੇ ਅਪਰ ਕੋ ਨਾਂਹਿ=। 

_ਜਜੋਂ ਕਕੇਂ ਕਰਿ ਇਤ ਕੋ ਲੇ ਆਵਹੁ । ਚਢ/ਹ ਜੁ ਧਨ ਆਧੋ ਤੁਮ ਪਾਵਹੁ 
॥ ੧੬॥ ਜੇ ਇਭਨੇ ਮਹਿੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਂਹਿਨ । ਸਭ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਹਮੈ' ਕੁਛ 
ਚਾਹ ਨ । ਜੋ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਦੇਵਨਿ ਕਗੇਸੋ ਹਮ ਬਰਤਹਿੰਗੇ ਨਿਜ ਘਰੇ? 
॥ ੧੭॥ ਬਨਹਿ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋਰ ਅਧੀਨ । ਕਹਿ ਇੱਤਯਾਦਿ ਬਾਕ ਹੁਇ 
ਦੀਨ । ਕਰਹਿ ਜਭਨ ਗਨ ਕੌ ਇਸ ਰੈਡਿ। ਬਨਨਿ ਗੁਰੂ ਹਰਖਡਿ _ 
ਢਹਿ ਯੇਡ ॥ ੧੮॥ ਖਰਚਹਿੰ ਦਰਬ ਜੂ ਪੂਰਬ ਘਰ ਕੌ । ਦੇਤ ਆਦਿ 
ਪਣ ਵਸਤੂ ਬਰਕੋ" । ਦੀਨ ਭਏ ਸੋਢੀ ਇਮ ਜਬ । ਗਰਬੇ ਬਹੁ ਮਸੈਦ 
ਗਨ ਤਬੈ ॥ ੧੯॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਜਾਨੀ ਇਮ ਗਾਥਾ । “ਗੁਰੂ ਬਨਾਵਨਿ 
ਹਮਰੇ ਹਾਂਥਾਂ । ਗੂਰ ਕੇ ਸੁਤ ਪੋਤੇ ਬਹੁ ਨਾ੩।। ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਹੋ 

"ਅਨ4-ਆਰਯਆਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਵ;੩ਰਾ।"ਅਪਣ: ਪੱਖੀ ਬਣਾਂਵਚੇ ਹਨ।ਵਸਤ੍ ਆਦਿ ਲ੍ਰਸ਼ਟ ਵਸਟੂ 
8 । ੫੩ । (%, ਵਹਟ੍ਰੇ। % ਇਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆ੫ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਢੀ ਰੂਛਰ 

_ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹ6। ₹ਖੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੭ ਦੀ ਟੂਕ । 



ਸਰੀ ਗ੪ ਪੂਤ੫ ਮੁਰੋ੧। ___ (8੯78) ___ ਰਾਸਿ ੧੦।ਅੰਮੂ੫੬, 
ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ੨੦॥ ਤਿਸ ਢਿਗ ਮੈਗਤਿ ਕੌ ਲੋ ਜੇ ਹੈਂ।ਦਰਬ ਅਕੋਰਨ 
ਕੋ ਅਰਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਹਿੰ ਦੇਖਹਿੰ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਤਿਸ ਤੇ ਕਰਹਿ 
ਹਰਾਵਨਿ ਸਾਰੀ ॥ ੨੧ ॥ ਬੈਠਯੋ ਰਹੈ ਕਛੂ ਨਹਿੰ ਸਰੇ । ਸਭਿ ਸੋਢੀ ਹਮ 
ਤੈ ਭਬਿ ਡਰੇ । ਜਿਸ ਹਮ ਚਾਹੈ' ਗੁਰੂ ਬਨਾਵੈਂ। ਬਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੁਰਭ 
ਹਟਾਵੈਂ? ॥ ੨੨॥ ਮਿਲਹਿਂ, ਮਸੇਦ ਪਰਸਪਰ ਕਹੈ' । “ਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਹਮ ਆਛੀ ਅਹੈ । "ਕਰਹਿ ਨਮੂਨ' ਸੋਢੀ ਕੋਇ । ਬੈਠਯੋ ਰਹੈ ਅਪਨਿ 
ਘਰ ਸੋਇ ॥੨੩॥ ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਸਭਿ ਹਮਰੇ ਹਾਂਬ।ਸੇਚਹੁ ਧਨ, ਕੁਗਤਹੁ 
ਸੁਖ ਸਾਬ” । ਇਮ ਨਿਰਭੈ ਹੁਇ ਬਿਚਗੰਨ ਲਾਗੇ । ਜਿਸ ਕੋ ਪਿਖੀਹੇ 
ਦੀਨ ਨਿਜ ਆਗੇ ॥੨੪॥ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਫਿ ਜਾਹਿ ਲੇ ਸੈਗਤਿ । ਮਹਿਮ 
ਕਹੈ' ਬੈਠਿ ਵਿਚ ਪੰਗਤਿ । “ਅਬਿ ਇਸ ਕੇ ਢਿਗ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ । ਪੁਰਹੁ 
ਕਾਮਨਾ ਲਗਿ ਕਰਿ ਪਾਈ? ॥੨੫॥ ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੋ ਕਰ ਉਪਦਸ਼। 
ਲੇ ਸਿੱਖਨਿ ਤੇ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂਗਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੌਰਾ[ਪਰਿ ਗਇਊ। ਸਭਿ 
ਬਿਵਹਾਂਰ ਬਿਪਰਜੈ'ਭਇਊ॥੨੬॥ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਮ ਤੂਪਾਲ॥ ਛ੫ 
ਕਰਿ ਬੇਠਹਿ ਬਨੰ ਨਿਰਾਲਾ । ਪ੍ਰਜਾ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਠੌਰਾ। ਉਚਿਤ 
ਅਨੁਚਿਤ ਪਰਹਿ ਬਡ ਰੌਰਾਂ ॥ ੨੭ ॥ ਜਥਾ ਪੁਰੈਦਰ" ਅੰਦਰ ਤੋ1੬”। 
ਕਮਲ ਨਾਲਕਾਮਹਿ ਥਿਰ ਹੋਇ । ਛ੫ ਕਰਿ ਰਹਯੋ ਨ ਜਾਨਯੇਂ ਕਾਹੂੰ। 
ਪਰਯੋ ਰੌਰ[ਸਭਿ ਦੋਵਨ ਮਾਹੂੰ॥੨੮॥ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮੈ' ਹੋਵਾ੧। 
ਨਹਿ ਕ੍ਯੋਹੂਹੂਨਿਰਨੇ ਕਰਿ ਜੋਵਾ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਕੂਲੀ ਢਿਰ। 
ਗੁਰੂ ਨ ਜਾਨਹਿੰ, ਸੈਸੈ ਧਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਬਚਿ ਬਕਾਲ ਮੰਜੀ ਲਾਇ। ਗੁਰ 
ਬਾਈਸ ਭਏ ਮੁਦ ਪਾਇ। ਆਪ ਆਪ ਕ ਬਡੇ ਕਹਾਵੰ।ਸੰਗ ਸ਼ਗੇਕੀਨ _ 
ਦੋਹ ਕਮਾਵੇਂ ॥੩੦॥ ਨਿੰਦਾ ਕਗੰਹ “ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਾਨੋ“ ?।ਕਹਾਂ ਸ਼ਕੜਿ 
ਅਪਰਨ ਮਹ?” ਠਾਨੇ? । “ਮੈ' ਗੁਰ ਬਨ੧' ਪਾਇ ਗੁਰਿਆਈ । ਅਪਰ 
"ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤ ਗੁਰੂ ਬਨ। ਦੇਈਏ ਜੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲੈਣ ਦੇਣ 
ਸਭ ਸਾਣੇ ਹੱਥ ਰਹੇ । “ਉਲਟ । “ਇੰਦੂ । ਜਲ । “ਇੰਦਰ ਦੇ ਛ੫ ਜਾਣ ਤੇ ਜੈ ਘਬਰਹਣ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਘਬਗਹਟ ਮਾਤਰ ਦਾ ਰ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ । ਵ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦ। ਇਕੋ 
ਅੰਗ ਲਈਦਾ ਹੈ । #ਨਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਕਿ ਓਹ ਕੀ ਜਾਣਦ। ਹੈ ! “ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਢ ਕਿਬ 
ਸ਼ਕਤੇ ਹੈ] (ਇਹ ਗਲ) ਪੱਕੀ ਕਰਰੇ ਹਨ ਅਬਵਾ ਇਹ ਗਲ ਮਨ ਵਿਢ ਪਕ। ਕਰਦੇ ਹਨ । 

“ਪ੫=ਸਿਖਨਿ ਤੇ ਦਰਬ ਹਦਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । 1ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਰੈਲੇ ਮਾੜ੍ਹ ਦੇ 
੍ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਦ੍ਰਿਸ਼ਵਾਂਡ ਢ ਇੱਗੇ ਅੰਗ ਲਈਏ! ਹੈ। __ਤ੍ਰੰਖ=ਗਿਲ? । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੭੪) _ਗਾਸਿ ੧6 । ਅੱਸੂ ੫੬, 

ਲੋਭ ਹਿਤ ਕਹਿ ਪੁਜਵਾਈ? ॥੩੨॥ ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਨਿਜ 
ਘਰ ਤਜਾਗੇ ਰਿਦੇ ਅਨੌਦ।ਬਸੇ ਆਇ ਕਰਿ ਬੀਚ ਬਕਾਲੋਝ।ਬਿਸਤਾਰਹਿੰ 
ਪਾਖੰਡ ਬਿਸਾਲੇ ॥੩੨ ॥ ਧਨ ਕੀ ਬਿਭੋਂ ਜਿਤਿਕ ਜਿਸ ਪਾਹੀ । ਸੈਗੜਿ 
ਕੋ ਨਿਕਾਸਿ ਦਿਖਰਾਹਾਂ' । ਭੋਰੇ ।ਸੱਖ ਦੇਖਿ ਬਿਰਮਾਵੈਂ । ਆਨਿ ਦਰਬ 

_ਕੋ ਭੇਟ ਚਢਾਵੈ' ॥ ੩੩ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਦੇੜਿ ਦਿਲਾਸਾ। “ਪੂਰਨ 
ਕਰਹਿ ਸਕਲ ਤੁਮ ਆਸਾਂ । ਮੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੋਢੀ ਨਹਿੰ ਕੋਉ । ਕਬਹਿ 
ਨ ਮਿਲਹੁ ਕਹਹ ਕਿਮ ਸੋਊ”॥ ੩੪॥ ਇਮ ਧਨ ਲੋਭ ਦੇਖਿ ਸਿਖ 
ਸਯਾਨੇ । ਕਰਾਮਾਤ ਛੂਛੇ ਪਹਿਚਾਨੇ । ਹਟਕ ਰਹੇ, ਨਹਿੰ ਮਿਲਿਬੋ ਠਾਨਹਿੰ। 
ਗੁਰ ਕੋ ਗੁਨ ਜਾਨੈ ਤਉ ਮਾਨਹਿਂ ॥ ੩੫ ॥ ਕਹੋਂ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 
ਔਰਾਂ । ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਜੇਡਿਕ ਰੌਰਾ । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੈ€। 

_'ਸਦਾ ਲੋਤਿ ਰਸ ਗਜਾਨਾਨੌਦ ॥ ੧੬॥ ਨਹੀ' ਅਪਠਪੋ ਕਰਹਿ ਲਖਾਈ। 
_%ਰ ਅੰਤਰ ਬਿਰ ਰਹਹਿੰ ਗੁਸਾਈ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਭਿ ਮਨ ਜਾਨੀ । 
ਸਿਮਰਤਿ ਭਰਤ! ਕੀ ਬਰ ਬਾਨੀ ॥੩੭॥-ਸੋ ਅਬਿ ਸਮਾ ਪਹੁਚਜੋ ਆਈ। 
ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਹੁਇ ਹੈ ਗੁੱਰਆਈ-।ਘਰ ਅੰਡਰ ਬੈਠਹਿ ਨਿਤ ਹੇਰਹਿ । 
ਬਿਦਤਨਿ ਹੇਤੁ ਪੁੱਤ ਕੋ ਪ੍ਰਹਿ ॥ ੩੮ ॥ ਅਪਰ ਸੋਵੀਅਨਿ ਕੀ 
ਪਿਖਿ ਗਾਥਾ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਆਤਮਜ' ਸਾਂਬਾ । “ਗਾਦੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ 
ਤੁਮ ਬਨਹੁ। ਰੋਗ ਪਰਯੋ ਸਰਬ ਕੋ ਹਨਹੁੰ੩੯॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਗਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਰਨ । ਇਕ ਰਸ ਬਿਰੇ ਧਰੇ £ਖ ਮੌਨ । ਆਗੇ ਕਬਾ ਕਹੋ ਇਨ ਕੇਗੇ। 
ਜਿਮ ਬਿਦਤਹਿ ੫ਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਨੇਰੀ॥ ੪੦॥ ਦਸਮ ਰਾਸਿ ਅਬਿ 
ਪੂਰਨ ਕ॥ਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਦੀਨਿ । ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ 
ਸੰਘ ਦ੍ਰੋ ਕਰ ਜੋਰ । ਬਾਰੇਬਾਰ ਨਿਹੋਰਿ ਨਿਹੋਰ ॥ ੪੧ ॥ 
ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿ ਥੇ ਦਸਮਿ ਗਾਨੇ ਕਵੀ ਸੇਡੇਖ ਸਿੰਘ ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾੜਾਂ “ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ ਪਸੇਗ' ਝਰਨੇ 
ਨਾਮ ਛਠ ਪੰਢਾਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੬ ॥ ਦਸਮੀ ਰਾਸ ਸੇਮਾਪਤੇ ਮਸਤੁ ਫੂਡ ਮਸਤ ॥ 

॥ ਦਸਮੀੰ ਰਾਸ਼ਿ ਸਮਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ 
“੮ “-- 

"ਵਿਛੂਤੀ । “ਪੁੱਤ । “ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ । 
“ਂਬਹਰੋ ਆਕੇ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸਦੇ; ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ 

ਦੁੱਸੰਦੈ ਹਲ । 



ਹ੍ਰਾਸ਼ਿ ਗਜਾਰਵੀ' ਚੱਲੀ? 
੧੦ “ਦਹਆਂ (ਲਾ%- “ਨੂਅਇ ਹਨਾ<) “ਆਂ ਪਰੀ“ “ਜਰ “ਰਜ. 

0 ਰਾ 
੧ ਓ ਸਭਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ੧ ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤਹ ॥ 

ਅਬ ਇਕਾਦਸ਼ਮੀ ਰਾਸਿ ਲਿੱਖਯਤੇ ॥ 
ਅੰਸ ੧. [ਮੰਗਲ । ਬਕਾਲੇ ਸੋਢੀ] । 

੧. ਇਸ਼੍ ਦੇਵ-ਮ੍ਰੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-ਮੰਗਲ । ਰ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸੜਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸਮਾਨ ਇਕ ਨਿਰਗਨ ਸਰਗੁਨ ਮਾਂਹਿ 

ਗਯਾਨ'ਦਿਕ”ੈਂ ਗਨ ਈਸ਼ ਕੇ ਜੀਵ ਬਿਖੇ ਇਹ ਨਾਂਹਿ॥ ੧ ॥ 
[ਦਾ ਅਨੰਦ-ਸਤਿ ਢਿਤ ਤੇ ਅਨੈਂਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ; ਦੇਖੇ ਸ਼੍ਰੀ 

ਰ੍ਰ ਨ ਪੂ: ਪੂਰ: ਅਹਜਾਂ: ੧ ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਪਦ ਅਰਬ ! 

ਨਿਰਗੁਣ=ਜਿਸ ਵਿਚ _ਗਿਆਨਾਂਦਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਰਾਦ 
ਜੀਫੁ ਤੇ ਹੈ । 

ਸਰਗੁਫ=ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨਾਦਿਕ ਗੁਣ ਹਨ । ਮੁਰਾਦ ਈਸ਼ਰ 
(ਮਾਇਆ ਸਬਲ) ਤੋਂ ਹੈ। 

ਅਰਬੋ-ਗਿਆਨਾਦਿਕ ਗੁਣ ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨ; ( ਤਾਂਤੇ ਉਹ ) ਸਰਗੁਣ ਹੈ । ਜੀਵ ਵਿਚ 
ਇਹ ( ਗਿਆਨਾਦਿ ਗੁਣ ? ਨਹੀ ਹਨ, ( ਇਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ) ਲਿਰਗੁਣ ਹੈ, ( ਪਰ ) 
ਸ਼ਤਿ ਚਿਤ ਆਨੈਦ ( ਸ ੫ ਪਰਮਾਤਮਾੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ ) ਇਕ 
ਸਮਾਨ ( ਵਿਆਪਕ ) ਹੈ; ( ਉਸ ਸਤਢਿੜ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮ=਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ) ! 

ਹੋਰ ਅਰਬ- ਨਿਰਗੁਣ > ਸਰਰ ਣ ਵਿਚ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਇਕ ਸਮਾਨ ( ਸਮਾ ) ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ( ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ) ਗਜਾਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਈਸ਼ਰ ਥਿਯ ਹਨ, ਜੀਵ ਵਿਚ ਇਹ 

| 

੨, ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ` ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ਰੈਯ॥ਗੁਨ ਮੰਦਿਰ ਸੁੰਦਰ,ਦੇਹ ਪਭ ਸਮਪਾਰਦ,ਚੈਦ੍ਕਚੇਦ,ਸੁਚੌਦਨ। 
ਬਰ ਬੈਦਨ ਬਿੰਦੂ ਸੁ ਭਾਲ ਧੈ ਤੈਦਲ ਚੈਦ ਕਲਾ ਵਿਚ ਜਨੋ ਮਹਿ ਨੰਦਨ। 
ਕਰ ਬੈਦਿ ਕਰੋ' ਪਦ ਬੈਦਨ ਕੋ ਅਰਵਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਅਨੰਦ ਮਲਿੰਦਨਿ। 
ਕਰ ਬੇਠਵਤੀ!ਮੁਝਦੇਹੁ ਮਤੀ,ਸ਼ਭ ਸਾਰਸਤੀ ਦੂਖ ਦੌਦ ਨਿਕੋਦਨ[॥੨॥ 

%੧॥;--ਗ੍ਜਾਲਾਨੰਦ । # ਇਹ ਪਦ ਦੇਹਰੀ ਦੀਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਬ ਕਰੀਏ ਤੇ 

ਇਉਂ ਬਣੇਗਾ-ਤੇਰੀ ਉਦਰ ਦਹ ਗੂਰਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਏਹ ਦੀ (ਪ੍ਰਭਾ) ਸ਼ੇਭਾ”'''। 



__ਮਰਬਪੁਰਪਜਜ। (੩੯੭੬) __ ੧੧੧੧੫. 
ਪੁਗਾ=ਸ਼ੋਗ ! ਦੈਦ੍ਰਿਕ €ਦ=ਦੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ । 
ਬੈਦਨ=ਮਿਧੂਰ । ਇੰਦੁ=ਤਿਲਕ । ਭੈਦਲਅਚ!ਵਲ | ਮਹਿਨੰਦਨ=ਪੁਬਵੀ ਦਾ ਪੁੱਕ ਭਾਢ ਅੰਗਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਗ ਲਾਲ ਦਮ 

ਜਾਂਦ1 ਹੈ । _ਮਲਿੰਦਨਿਛਰੋੋਰਿਆੰ ਨੂੰ । _ਕਰ ਏਟੁ ਥਤੀਅਟੇਬ 
ਵਿਚ ਵੀਣ( ਧਰਨੇ ) ਛਸ਼ਨੀ । ਅਸਲ ਫਿਢ ਵੇਣ ਲਾਮ ਬੈਸਰੀ | 

ਦੀ, _ਦਾ ਹੈ, ਪਰੋ ਵੀਣਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾ 
ਅਰੋਝ-(ਤੂੰ ਸਾਰੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੈਟਰ ਸੰਵਿਰ ਹੈ' (ਝੇਰੀ) ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ੋਡਾ ਪਾਰੇ ਝਾਂਝ (ਓੱਜਲ) 

ਹੈ, ਚੈਦਰਮਾਂ ਦੀ ਦਦਨੀ ( ਛਤ ਸੀਤਲ ) ਨੈ, ਤੇ ਓਦਨ ( ਸਮਾਨ ਸਰੌਚਿਤਿ ) ਹੈ । 
ਤੇੜੇ ਮੱਥੇ ਉੱੱ ਬੇ ਸੈਧੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਇੰਦੀ ਵਿਚ ਚਾਥਲ (ਨ€' ਸ਼ੋੜ ਨੰਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇ” 
ਮੰਗਲ ਫਿਚ ਚੈਟਮਾਂ ਚੰ੪# ਡਲਾਂ ।( ਮੈਂ ) ਨੱਥ ਜੌੜ ਲੇ ਤੇਤੇ ਢਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਦਲਾਂ 
ਲਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗਿ ਗਵੂਲਾਂ ਝਾਂਡ ( ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਰੂਪ ) ਤੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ( ਏਣ 
ਵਾਨੇ ਹਨ ) । ਹੈ ਹੇਥ ਵਿਚ ਵੀਕਾਂ (ਹਟਨੇ) ਵਾਲੀ ! ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਂਈਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਬਾਲੀ 
ਸਰੇਂੂਤੀ ! ਮੇਨੂੰ ਸੂਭ ਮਤਿ ਚੇਹੁ (ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਾ) । 

੩, ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ= ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਸੰਗਲਨ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਸਰਨੋ ਜਸ ਦਸ ਦਿਸ਼ਨਿ ਮੈਂ ਸਦਸ਼ ਸੁਮਨਸ ਸੇਤ । 

ਅਜ਼ਮਤ'ਂ ਜੁੜਿ ਜੀਤਯੋ ਜਗਤ, ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਸੁ ਦੇਤਿ ॥ ੩॥ 
ਆ ਥਰਗਾ । ਸੁਮਨਸ= ਫੁੱਲ । ਸੇਰ=ਦਿੱਟੇ। | 

ਅਜ਼ਮਤ=ਬਜ਼ਰਗੀ । ਕਰਾਮਾਤਾਂ [%ਮ ਅਜੂਮਤ=ਬਫਭਗੀ। । 1 
ਐਆਰਥੋ-ਚਿਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ( ਉੱਜਲ ) ਜਸ਼ ( ਜਿਨਾਂ ਦ। ) ਦਖ਼ੋਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੈਲਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਰਾਮਾਤ (ਯਾ ਬਜ਼ਰਗੀ ) ਨਾਲ਼ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਤ ਨਿਆ 
ਹੈ ( ਐਸ ) ਸਖ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ( ਗੁਰੁ ) ਨਾਨਕ ( ਦੇਢ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ) । 

ਨਾ ੪, ਇੱਸ ਗੁਰ੍ਹੋ=ਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ=ਮੰਗਲ! । 
ਅਜਰ ਜਰਨ, ਧੀਰਜ ਧਰਨਿ, ਧਰਨਿ ਮਨਿੰਦ, ਅਮੰਦ । 
ਸ਼ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਦ ਪਦਮ ਕੋ ਨਮਹਿੰ ਮੁਕੌਦ ਅਨੰਦ ॥ ੪ ॥ 
ਧਰਨਿ=ਧਰਨ ਵਿਚ । ਧਚਨਿਅਹਰਤੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ । 
ਅਮੰਦ=ਜੇ ਮੰਦ ਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਤਪਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! ੫ਦੁਮ=ਕਵਲ ! 

_( ਮੁਕੰਦ ਅਨੰੰਦ=ਅਨੌਦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ । 
ਅਰਬੋ=ਜੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੱਲ ਹਨ ਤੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਿਢ ( ਸਦਾ ) 

“ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਦ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ੮੩ ਪੁਰਾਘ ਨੂਰ%। ( ੩੬੭੭) ਫਸ ੧੧। ਅਠ ੧, 

ਤਤਪਰ-ਚਨ, ਦੋ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਕੈਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ ।( ਐਸੇ) ਸ਼੍ਰ ( ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ 

ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

੫, ਇਸ਼੍ ਗੁਰੂ=ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ । 
ਭਾਨ ਸਮਾਨ ਸੁ ਗਕਾਨ ਦਿਢਿ, ਹਾਨਿ ਤਿਮਰ ਅੱਗਯਾਨ । 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਦਾਨੀ ਅਨਿਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨ ॥ ੫॥ 

__] ਭਾਨੁਛਸੂਰਜ । __ ਤਿਮਰ=ਅੰਧੇਰਾ । ਰ ] 
, ਬਜ਼ੁਰਰੀ । 'ਅਜ਼ਮਤਿ ਦਾਨੀ? ਤੋਂ ਏਥੇ ਇਸ਼ਾਰ ਬਾਈ 

ਮੰਜੀਅੰ ਆਦਿਕ ਵਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਢਾਲ ਦੇਕੇ 
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ । 

ਅਰਬ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ (ਆਪਣਾ) ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ (ਛਅਚੱਟਾ/ 
_$ (ਤੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੋ) ਅਹਾਨਾਨ ( ਰ੍ਪੀ ) ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਈ ਹਨ; ਅੰਤੇ 
ਅਨੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਤਾ ਹਲ, ( ਸੋਜ ) ਸੁਜਾਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਵਲਾਂ 
ਉਪਰ ਮੇਰੀ ਲਮਸਕਾਲ ਹੈ। ___ 

੬. ਇਲ੍ਹ ਗੁਰੂੇ=ਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲਨ । 
ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸਮ ਗਗਨ ਮੈਂ ਬਿਦਤੇ ਭਾਨੁ ਮਨਿੰਦ । 
ਜ਼ਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਦੋ' ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ॥ ੬ ॥ ਰ 

ਅਰਦੋ-ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਢ (ਜੇ) ਸੁਰਜ ਵਾਂਝੂ ਪੁਗਟੇ ( ਮੈਂ ਐਸੇ) ਸਰੀ ਸਤਿਕੁਦੂ 
(ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ ਦੇ) ਢਰਨਾਂ ਕਥਲਾਂ (ਪਰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

੭, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ ਟਰੁਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਲਨ। 
ਦਾਸਨਿ ਕੀ ਵਾਸਨਿ ਕਟੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸਤਿਨਾਮੁ। 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਬਰਜਨਿ ਕੁਮਤਿ ਤਿਨ ਪਦ ੫ਪਢਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ॥7੭॥ 

ਬਰਜਨਘਬਰਜਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਨੇ । ਹੂ 

`੧ ਕੁਮਤਿਆਦੁਰਬੁੱਧੀ ਮੂਰਖਤਾ । 
'੧ਰਲ-(ਜੇ ਸ਼ਰਨਾਫ ਤ) ਦ.ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ (ਤੇ ਐਓਂ ਲੋਕ ਪੂਸੋਕ ਦੀਆਂ) ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਵਿੰਵੇ ਹਨ । ( ਐਸੇ ) ਸ੍ਰੀ ( ਗੁਰੂ ) 
ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ (ਮੇਂ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਂ। ____ 



ਸ੍ਰ ਦਰ ਪੁਤ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੭੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਸੀ੍ ੧. 

੮. ਇਸ ਗੁਰੁ-ਬ ਰਰੁ ਗੰਰ ਗੋਂਬੰਦ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਲ। 
ਜੋਧਾ ਕੁੱਧਝਿ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ, ਰਿਦਾ ਸਥਿਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ । 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ਪਦ ਬੈਦਨ ਸਿਰ ਤੇ ਠਾਨਿ ॥੮॥ 

ਅਰਬੋ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ) ਹਿਰਦਾ ਸਥਿਤ (ਦ੍ਰਿਬ) ਹੈ ਬੁਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿਚ (ਪਤ) ਦੱਧ ਵਿਚ 
(ਤਕ. ਲੇ ਜੜ ਹੋ ਲੱਦ ਰਣ (ਐਲ ਦਰ ਗੋਵਿੰਦ ਚ€ ਜੀ ਏ ਢਰਲਾਂ ਨੰ 
(ਅਪਣੇ) ਸੀਸ ਤੇ ਫਿਕਾਕੇ ਬੈਦਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਦੂਜਗੇ ਸਤਰ ਦ=ਸ਼ੂੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਲਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾਕੇ 
ਬੈਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 
ਤੀਵ-ਇਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਇਕ ਕਣਾਖਸ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਹਲਦੇ ਹਨ । ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਈਹਮ ਗਲਨ ਵੱਸਣਾਂ ਨੋ! ਕੇਵਲ,ਸ਼ਾਂਤ ਨਸ ਦਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਸਹੌ' ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਏ ਸਦਾ 
ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਗਾਵ ਭੂਤ ਚੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਦਗ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਗਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬਾਈ ਜ਼ਾਂਵ ,ਨਿਰਵੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਰ ਰਸ-ਜਿਸਦਾ ਸਬਾਈ 
ਰਾਦ ਉਤਸਾਹ ਹ $ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ. ਐਂਹੇ ਲ ਕੋਧ ਹੈ ਜੋਕਿ ਭੋਂਦੂ ਰਸ ਦਾ ਸਬਾਈ ਤਾਵ 
ਹੈ- ਕਿਵੇ” ਅੰਦਰ ੪ ਵੱਸਦਾ ਨ“ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਕਿ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਰੋਹ 
ਸੀ ਰੈ ਜਮਾਂ ਹਲ। ਅਧ ਉਦਪਲ ਪਾਕ ਨਾਲ ਗੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਜਦਾ 
ਹੈ, ਇਉਂ ਉਪਜਿਆ ਕੋਧ ? ਲਹੀਂ ਹੋਦਾ ਪਰ 'ਸੈਚਾਰੀ? ਹੈਦ। ਹੈ, ਓਪਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 
ਓਪਰਾ ਦਰ ਜੱਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਸ ਹਮ ਰਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ₹ ਉਤਸਾਹ 
ਤੇ ੧ ਹਮ ਗਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਵਿਟੋਧੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰ 

੯, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂੂ=ਸੀ ਹਰ ਗਰ ਰਾਇ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲ। 
ਕਰੇ ਰੈਕ ਰਾਜਾ ਅਧਿਕ ਅਬਿ ਲੋ ਬਿਦਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ । 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਰ/ਇ ਜੀ ਹਰਭ! ਪਾਂ੫ ਕਲਾਂ੫ ॥ ੯॥ 
ਦਾ 8 

(ਅ) ਬਹੁਤਿਆਂ (ਗਰੀਬਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । 
ਅਰ%ੋ-ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗਹੂ ( ਗੁਰੂ ) ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ( ਆਪਣੇ ਮੁਮੋਖੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ) ਸਾਹੇ `ਪਾਪਾਂ ਦ 

ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰ (ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਯਕ ਬੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ) ਹੈਕਾਂ 
ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਾਜੇ ਕਰ ਦਿਤਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ ਤਕ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਪੂਤਾਪ ਪੁਗ਼ਟ ਹੈ । 

ਤਾਵ-ਗਲਕਾਣ ਦੇ ਲੌੜਵੈਦੀ ਦੀ ਕਲਗਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ 

ਵਂਖਬ-ਬਸਤ, | 



ਬਰ ਝ ਪੁਤਖ ਸੂਰਜ। (੩੯੭੬) ਰਸੀ ੧੫ । ਸੰਨ ੧. 

ਘਰ“ ਮਗਚਾਜੇ ਹੋਰ ਜਗੀਰਦਾਰ; ਮਾਫੀਦਾਰ; ਆਦਿ ਆਪਦੇ ਵਰਾਂ 
ਲਾਲ 

_੧੦, ਇੰ ਗੁਰੂੰ=ਤ ਰਹ ਗੰਤ ਜ਼ਿਖਨ ਜੀ-ਮੰਗਨਨ । 
ਬਾਲ ਬੈਸ ਬਿਰਧ ਗਕਾਨ ਮਹਿ ਸਮਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ । 
ਪਦ ਅਰਵਿੰਦਨਿ ਬੈਦਨਾ ਮੁਕਤਿ ਪਾਇ ਜਿਨ ਸੇਵ ॥ ੧੦ ॥ 

॥ਰ%-ਸਮਰੇਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ (ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਓਹ) ਉਮਰਾ ਵਿਚ 

_ ਬਾਲ ਹਨ (ਪਰ) ਗਸਾਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿੱਧਹਨ। ___ 
ਗਾਵ-ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਾਲਿਕ ਅਦੇਤ ਤੇ ਨਿਰਬਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ 
ਉਕਤ ਕੁਛ ਦੇਣ ਤੋਂ_ ਅਸਮਰਥ ਟਦਾ ਹੈ ਪਰਤ ਬਾਲ, ਉਮਰ ਸੱਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗਰ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ਼ਕਪਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 
ਡਰ ਰਹਿਤ ਹਨ । ਅਦੇਤਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦ ਉਹ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਹਨ੧, ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮ ਸਮਹੱਬ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੈਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਤ੍ਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ 

___ਕ੍ਰਲਡ ਪਦਾਰ੩ ਏ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤੈਤੂ ਦਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਫਲ ਸੋਧ ਹਨ; ਭਾਵ 

ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਜੋਤੀ ਤੇ ਹਾਂਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ___ 

੧੧ ਇਨਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂੰ=ਬੀ ਰੂ ਤੇਗ ਬਹਦਰ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ । 
ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਤਰੁ ਮੂਲ ਕੋ ਰਾਂਖਯੋ ਧਰਨਿ ਮਬਾਰ। 

ਕੀ... ਦੇ ਭਡਾਰਿ॥ ੧੧॥ 
ਨੈ ਵਤ (ਅਪਣੇ ਤਜਿਕੇ 

00111 ਮੀਲ 

ਇਹ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਜੀ-ਮੱਗਲਨ । 
ਪਦ ਦਾਸਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਕੌਦ। 

ਸਦ ਿਦ ਮਿੰਘਜੀ ਬਣ ਜੁਥ ਕਰੇ ਪੈਦਿ ॥੧੨॥ 
ਅਰਥੋ-ਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ (ਆਪਣੇ) ਸਾਹੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ 

ਕਾ ਜਗਰੂਪ ਵੰਗ ਨਿੱਘ ਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਅਥਿ ਬਰਨੋਂ' ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਪ ਰਾਸ ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਂਹਿ। 

`ਡੇਗ ਬਹਾਦੂਰ ਜੀ ਜਬਾ ਸ਼ੁਭ ਚਹਿੱੜ੍ਹ ਕਿਯ ਆਹਿਆ੧੩॥ _ 



ਪਂ ਗੁਰ ਪੂਭਾਂਘ ਸੂਰਜ । (੧੯੮੦) ਵੱਸ ੧੧ । ਜਨ ੧, 
ਅਰਥ-ਹੁਣ ਮੇਂ ਗੜਰਵੀ' ਰਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਹਾਦਰ _ਜੀ ਦੀ 

ਕਥ, ਜਿਥੇ ਜਿਵੇ' (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸ਼ੁਰ ਦਜ਼ਿੱਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਰਣਨ ਗਰਦਾ ਦਾੰ>- 
ਸੂਚਨ'=-ਯਾਂਚਫੀ' ਰਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿਢ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਹ 
ਬਾਈ ਹਰ ਦੇਹੇ ਵਿਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਇਹ ਹੈ 
ਦੋਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ! ਜਿਵੇਂ ੩ ਵਿਢ ਨਹੀਂ ਪਰ ੪ ਵਿਚ 
ਨਮਸਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ੫ ਵਿਢ ਨਹੀ ਤੇ ਛੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੇੱਤ ਤੇ 
ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੌ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਵਿਢ _ਨਹੀਂ' ਤੇ 
ਵਲ ਲਾਗਿ ੧1121 

[ਕਥਾ ਅਰੈਝ ] 
ਝੌਪਈ ॥ ਸੈਗਤਿ ਡੌਲਹਿ ਕਹੇ ਮਸੈਦ । ਨਹਿ ਪ੍ਰਪਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ- 
ਕੌਦ । ਕਿਸ ਢਿਗ ਅਪਨੀ ਬਿਲੈ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਸਜਾਨੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕ ਦਖ 
ਪਾਂਵੈਂ ॥੧੪ ॥ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ ਰੌਰ ਬਿਸ਼ਾਲਾ । ਉਤਰਹਿੰ ਆਨਿ ਸੈਗੜਾਂ 
ਜਾਲਾ । ਸਗ ਮਸੋਦ ਲਏ ਜਿਤ ਜਾਵੇਂ । ਬਿਨ ਅਨੰਦ ਸੋਢੀ ਪੁਜਵਾਵੈ"॥ 

__੧੫ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਮੇਲ ਅਹੈ ਜਿਹ ਸਾਂਥ । ਤਹਿ ਲੇ ਜਾਇ ਸੁਨਾਵਹਿ ਗਾਥ। 
'ਢਿਹ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਮਤਵੈਤਾਂ । ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨ' ਜੋ ਢਿਤਵੈਡਾ॥੧੬॥ 
ਅਥਿ ਗਾਦੀ ਘਰ ਇਸ ਕੋ ਜਾਨਹੁ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਧਨ ਦਿਹੁ ਸਨਮਾਨਹੁ। 
ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੁ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵਹੁ/ਨਿ ਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮਹਿੰ ਚਰਨ ਮਨਾਵਹੁ” 
।੧੭॥ ਕਹੋ ਮਸੈਦਨਿ ਕੇ ਲਗਿ! ਕਰਿ ਕੈ । ਅਰਪਹਿ ਵਸਤੂ ਧਨ 
ਗਨ ਧਰਿ ਕੈ । ਤਊ ਅਨਦ ਨ ਪ੍ਰਾਮੜਿ ਹੋਈ । ੫ੁਰਹਿ ਨ ਮਨ ਕੀ 
ਕਾਂਮਨ ਕੋਈ ॥ ੧੮ ॥ ਦੇ ਕਰਿ, ਰਿਦੇ ਬਿਸੂਰਤਿ ਢੇਗਿਦੂ ਸਰ ਕੋ ਪੂਜਤਿ 
ਨਰ, ਹੇਰ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਸਿਖ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਹੇ' । ਅਰਪਿ ਅਗੋਰ, 
ਨ ਨਿਵਨੇ ਲਹੈ“ ॥ ੧੯॥ ਕਹੇ ਮਸੈਦਠਿ ਕੇ ਹਮ ਦੇਭਿ । ਗੁਰੁ ਕੌਡ 
ਨਹਿੰ ਰਖਹਿੰ ਨਿਕੋਤ"। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਹਮ ਲਖਹਿ ਠ ਕੋਈ।ਕਬਹੁੰ ਨ 
ਕੀਨਸਿ ਕਾਮਨ ਹੋਈ? ॥੨੦॥ ਇਮ ਸੋਢੀ ਸਭਿ ਆਇ ਬਕਾਲੋ । ਬੈਠੇ 
ਮੰਜੀ ਪਾਇ ਬਿਸਾਲੇ । ਸਿੱਖਨਿ ਕਹੁ ਬਿਰਮਾਵਨਿ ਕਰੈਂ। ਦਰਬ ਲੇਨਿ 
"ਜੇਢੀ ਪੁਜਬਾਂਵਦੇ ਹਨ ਤੇ(ਸੈਚਤ) ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨ! ਰਹਿੰਈ ਹੈ । “ਦੂਜੋ(ਸੌਢੀ)ਨੂੰ(੨ਰ) ਪੁਰਸ 
ਪੂਜਣ ਲਗ ਪੇਂਦੋ ਹਨ । "ਭਾਵ ਨਿੰਸਚਾ ਨਗਾਂ' ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੁ ਕੌਣ ਹੈ , “ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ (ਨਮਿਤ 
ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਈਂ) ਕੋਝੀ ਬੀ ੫੪ ਨਗੇ' ਹੱਖਣੀ` ਇਸ ਬਰਕੋ ਮਨ ਦੇ ਆ ਦੇ 
ਰੇਂਵੇ ਹਾਂ। “ਕੀਢੀ ਹੋਵੀ ਕਏ ਕਾਮਨਾ (ਪੂਰ) ਨਹੀ' ਹੋਵੀ । 



ਕੀ ਆਸ਼ਾ ੍ 6੧੧6। ੦ ੍ । ੧੭੧ 

ਨ ਹੈ' ਤਬਿ ਸਕਲ'।ਗੁਰ ਕੇਹਰਿ ਬਿਨ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ।ਪਾਜ ਸਾਂਗ 
ਕੌ ਲਗਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥ ੨੨ ॥ ਜਿਮ ਨਟ ਚੱਕ੍ਵਰਤੜਿ ਬਨਿ ਜਾਇ। ਕੋ 
ਆਇਸੁ ਮਾਠਹਿ ਹਿੜ ਲਾਇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨ, ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । 
ਕੌ ਆਗਜਯਾ ਮਾਨਹਿ ਅਨੁਸਾਰੇ ॥ ੨੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਡੇਗਬਹਾਦਰ ਧਰਮ 
ਧੁਜ ਧੀਰਜ ਧਰਨਿ ਮਨਿੰਦ । ਗੋਪ ਰਹੈ' ਕੁਛ ਕਹੇ' ਨਹਿ ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਅਰਬਿੰਦ ॥ ੨੪ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਅੰਭਰ ਬਿਤੀ ਅਨੰਦ ਸੋ ਮਾੜੇ(ਕਿਸਹੂੰ ਨਹਿੰ 
ਕਿਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਜਾਤੇ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਤੁਰੇਗ ਅਰੂਢਿ ਸਿਧਾਵੇਂ । ਤਬਿ ਕੋਈ 
ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ॥ ੨੫ ॥ ਨਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੈ' ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਸਭਿ 
ਸੋਢੀਠਿ ਸਮਾਨ ਲਖਾਂਹੀ ।ਸਦਾ ਇਕੌਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵੇਤ। ਨਹੀਂ ਲਥਾਵਜਿੰ 
ਅਪਠਿ ਮਤੌਤ ॥ ੨੬ ॥ "ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਬਡ ਬਿਸਤਾਰਾਂ । ਗੋਪ_ ਗੁੜ੍ਹ 
ਇਡ ਧੀਰ ਮਬਾਰਾ' । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਇਮ ਜਬਹੁਂ ਬਿਤਾਯਹੁ । ਸਿੱਖਨਿ 

_ ਗਨ ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਡਹਿਕਾਯਹੁ” ॥ ੨੭॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਹੁਤੀ । 
__ਬਭਿ ਬਿਧਿ ਮਹਿੰ ਸੋ ਠੀਕੀ ਮਡੀ । ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਗੁਰੀਨ ਕੋ ਹੇਜ਼ਾ। 

ਦੀਰਘ ਦਰਸਾ ਸੁਜਸੁ ਬਝੇਰਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਦਾਨਾ। 
ਜਾਨਤਿ ਆਸ਼ੈ ਜਬਾ ਉਦਾਰਾਂ । ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਗੁਨ ਗਨ ਕੇ ਤਵਨੂ।ਨਿਝ 
ਪ੍ਰਮੈਨ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿੜਿ ਰਵਨ੍ਹ ॥੨੯॥ ਲੱਛਨ ਹੋਤਿ ਗ਼ੁਰੁਨਿ ਕੇ ਜੈਸੇ(ਸਰ਼ਬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨਡੀ ਤੈਸੇ। ੫੩“ ਪੌਤ੍ਰ# ਪਰਪੌਤ੍ਰਾ` ਹੈਂਇ । ਜਿਮ ਗੁਰੜਾ 
ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋਇ ॥੩੦॥ ਸੋ ਨਿਜ ਸੁਤ ਮਹਿ ਦੇਖਤਿ ਸਾਰੇ -ਬਿਦਤਹਿ 
ਨਹਿੰ-ਇਮ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰੇ"। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਗੁਵਿੰਦ ਪਡਿ ਕੇਰਾਂ । ਪਰਥਮ 
ਸੁਨਜੋਂ ਬਚ ਕਹਯੋ ਬਡੇਰ' ॥ ੩੧ ॥ “ਤੁਵ ਸੁੜ ਹੋਹਿ ਗੁਰੁ ਜਗ ਭਾਰੀ । . 
ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਤ ਜਨਮਹਿ ਜਸੁ ਕਾਰੀ? । ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਿ ਇਮ ਮਾਂਤਾ ਮਨ 
ਮੈਂ । ਦਿੰਡਾ ਬਸੀ ਹੋਡਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ॥ ੩੨॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸੈਸੈ ਮਹਿ 
'ਭੋਲਤਿ।ਥਿਰੜ' ਲਹੇ ਨ ਕੌ ਕੁਛ ਬੋਲਤਿ।ਬਹੁ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਇਕ ਦਿਨ 
੧ਜਗਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਹਨ, (ਸਹਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ) ਕੋਣ -ਕਹੇ । 
੧ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਸਦਾ ਕੈਡਾ ਹੈ, ਡਕ ਧਰਮ ਰੈਂਵਜਕ । “ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸਾਂਚਾ ਕਰ 
ਰਖਿਆ ਹੈ,ਇਧਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੈ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ(ਇਸਥਿਤ)ਹੈ। “ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਠਾਗੇ। 
ਪਸਰ] ਗੁਹੂ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਯੀ4 #ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਲੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ । “ਸ਼੍ਰ ਦੁਦੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ . 
“ਪ੍ਰਗਫੂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਿਲਿਰ੍ਹੀ ਕਹੂਤ ਹੈ। .. 



ਰ (੪੯੮੨) ਵਜ ੧੧ | 

ਨ ਸਪੁੱਤ੍੍ ਨਿਕਤਿ ਸੁਖ ਰਾਤਾਂ ॥੩੩॥ ਬੈਠਿ ਸਸੀਪ ਮਾਧੁਰੀ 
ਬਾਨੀ । ਕਹਿ ਸਮੁਬਾਵਹਿ ਸੁਮੜਿ ਮਹਾਨੀ । “ਹੇ ਸੁਤ! ਤੁਮ ਜਗ ਗੁਰੁ 
'ਅਵਤਾਰਮਮੈ' ਜਾਨਡਿ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਂਰ॥੩੪॥ਸਮ ਸੂਰਜ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ 
ਬਿਨਾਂ। ਸਭਿ ਮਹਿ ਸੈਸੈ ਤਮ ਭਾ ਘਨਾ । ਨਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੋ 
ਖਾਵੈ'।ਉਡ ਸ਼ੋਰੀਕ ਤੁਮਰੇ ਦਿਪਤਾਵੈਂ॥੩੫॥ਧੀਰਮੱਲ ਅਥਿ ਚੋਦ ਮਨਿੰਦ। 

੍ ਅਪਨੇ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲੌਦ । ਨਹਿ ਬਿਕਸਤਿ ਹੈ' ਸਿਖ ਅਰਬਿੰਦ । 
ਜਿਨ ਮੇਂ ਸਾਂਝੀ ਸੁਖ ਮਕਹੋਦ॥੩੬।ਸੈਗ ਮੈਗਤਾਂ ਤਿਨ ਕੋ ਬਿੰਦ ।ਕਿਮ 

_ ਸੂਖ ਪਾਇ ਮਨਿੰਦ ਮਲਿੰਦ । ਚਕਵੇ ਸੇਡ ਬਿਰਹ ਤੇ ਦਥੀ । ਬਿਨ ਤੁਮ 
੪੩ ਹੋਹਿ ਨ ਸੁਖੀ ॥੩੭॥ ਰਜਨੀ ਪਰੀ ਦੁਰਨਤਾਂ ਤੋਂਹਂ । ਸਿੱਖੀ ਮਗ 

_ ਕਿਮ ਯਲਬੋ ਹੋਹਿ । ਗੁਰੁੜਾ ਗਾਦੀ ਸਕੈਦਨ ਮਹ।ਸੂਰਜ ਆਪ ਅਰੂਵਹ 
_ਡਹਾਂ॥ ੩੮॥ ਪਾਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਕੌ ਭਲੋ । ਸੈਗੜਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖੀ 

`_ ਮੰਗ ਚਲੋ । ਕਿਮ ਤੁਮ ਕਹ ਐਸੇ ਬਨਿ ਆਇ। ਲਾਖੋ' ਨਰਨਿ ਅਲੰਬ 
ਸਦਾਇ” ॥੩੯॥ ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬੈਨ ਸੁਹਾਏ। ਬਦਨ ਕੀਨਸਿ ਰਵ 
ਲਿਵਾਏ । ਨਹਿੰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇਸੇ ਦੀਨਸਿ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਏਕਰਸ 
ਲੀਠ1॥੪੦॥ਜਾਨਿ ਨਾਨਕੇ ਸਤ ਕੇ ਮਨ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਜਿਨ 

; ਕੀ । ਰਿਦੇ.ਅਨੇਕ ਬਿਚਾਰ ਬਿਚਾਰਤਿ। ਗੁਰੁ ਬਨਿ ਬੈਠਹਿੰ 
# ਉਰ ਧਾਰੜਿ ॥ ੪੧੧ || ਕਿਤ ਤੇ ਦੁਝ ਪ੭੫ ਨੁਰਜ ਇੰ੩ ਤਿਰਾਵਸ਼ ਭਾਨ ਅਗ ਛਾਫਵੀ' ਪ੍ਰਨੋਗ 

ਕਲ ਬੱ ਦਲ ਅਰ ੧ ੪ 

___` _____ ੨, ਛਾਈ ਗੜ੍ਹੀਅਐ ਤੇ ਦੂਰਕਾ ਦਾਸ ਬਕਾਲੇ ਆਏ|। 
__ ਵੋਰਰਾ ॥ ਨਿਜ ਠੰਦਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਉਪਾਇ'। ਚਿੜ 

ਮਹਿੰ ਮਡਿ ਠਹਿਗਇ ਕਰਿ ਉੱਦਮ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇ”"॥ ₹॥ ਵੌਪਈ ॥ 
_ ਪੂਰਬ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਚਿਤਾਗਾ” । ਇਕ ਸਿਖ ਕੌ ਨਿਜ ਨਿਕਰਿ ਹਕਾਰਾ। 

_ਕਹਿ ਡਿਸ ਤੇ ਪੱਤ੍ਰੀ ਲਿਖਵਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਅੰਸ ਬੁਲਵਾਈ ॥੨॥ 
ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੈ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਡਿਸ €ਿਗ ਪਠੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਜਾਨਿ।-ਸੋ 
ਣਿਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਪੂਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਂਵਦਾ । “ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਘ ਰੁਰਪ ਰਸ । ਆਪਦੇ ਛਿਪਣੇ 
ਕਰਕੇ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੇਠਠ ਤਿਵੇਂ । (ਹਰਿਆਈ ਵਿਦਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਪਣੇ 
ਖੁੰਤ੍ ਨੂੰ (ਸਮਬਾਵਨ) ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । $ਚਿਤ ਵਿਢ (ਇਹ) ਸ਼ੁਸੰਡੀ ਛਿਸ਼ਦੇ 

_ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਖ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਉੱਦਖ਼ ਨਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । “ਭਾਵ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਵਰ ੪੫ ਰੀ 



ਰੀ ਗੁਢ ਪ੍ਰਭੰਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੮੩) ਰ ਰਜ ੧੧। ਸੰਨ ੨. _ 
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ਜੇ ਆਇ ਕਹੈ ਮਮ ਨੰਦ । ਸਮਝਾਵਹਿ ਹਿਤ ਬਾਕ ਬਿਲੈਦ ॥ ੩ ॥ 
ਮਾਨਹਿ ਕਹਯੋ, ਪੁਗਣ ਜਗ ਹੋਇਦਰਸ਼ਨ ਕਝਹਿ ਆਨਿ ਸਕਿ ਕੋਇ-1 
_ਗਮਨਜੋ ਸਿਖ ਲੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਉਨੰਘਤੋ ਮਾਰਗ ਸਗਰੋ ਚਾਲਿ ॥ ੪॥ 
ਸੀ ਗਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ 'ਅੰਜ਼ । ਜਾਇ ਇਲੌਠੇ ਜਨ 'ਸ਼ਡ ਹੈਸ ਮਸੜਗ 
ਟੇਕਿ ਪੱੜ੍ਰਿਕਾ ਦਈ । ਭਨੀ ਬਾਰਤਾ ਜੈਜੇ ਕਈ ॥ ੫॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਮੱਖਯ 

੍ ਦਾਰਕਾ ਦਾਸ । ਲੀਨਿ ਪੱਤਿਕਾ:-“ਹਮਰੇ ਪਾਸ/ਲਿਖਜੋ ਸ ਤੇਗਬਹਾਦਰ 
ਮਾੜਾ ।-ਤਮ ਉਪਕਾਰੀ ਸਭਿ ਸਖ ਦਾਤਾ ॥ ੬ ॥ ਮਾਨਨੀਯ ਜਗ ਕੇ 
_ਗੁਨਖਾਨੀ। ਉਜਲ ਮਸਤਕ `'ਸ਼ਭ ਬਰ ਦਾਨੀ । ਠਟਹ ਮਿਜਾਂਦ ਗੁਰੁ 
ਘਰ ਕੋਰੀ । ਕਰਤੋ ਤੁਮਾਹੋ ਛੋਇ ਨ ਵੇਰੀ ॥ ੭ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਮਹਾਨ 

__ ਇਸ ਬਾਨ । ਬਝੇ ਗਰ ਕੋ ਅੰਸ਼ ਸਜਾਨਿ ।'ਅਬਿ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਬਝ 
ਰੌਰ । ਤਮਹਿਂ ਬਨਹਿੰ ਆਵਠਿ ਇਸ ਠੌਰੌਰਾ ॥ ੮॥ ਉਚਿਤ ਬਾਰਤਾ ਇਨ 
ਮਹੁੰ ਕੀਜਹਿ । ਗਰੜਾਂ ਗਾਦੀ ਸੰਨ ਪਿਖੀਜਹਿ । ਮਨਿ ਮੈਗਤਿ ਕੇ ਸੈਸੈ 

ਨਿਕਸਹਿ, ਰਹਿ ਘਰੇ ਲੀ ਵੀ ਕਰੇ” ॥੧੧॥ ਆਪਾ 
ਆਇ ਕਰਿ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਹ । ਰਿਦੈ ਅਨਚਿਤੈ ਉਚਿਤ ਬਿਚਾਂਰਹੁ । 
ਕਰਹੁ ਸਬਾਪਨਿ ਮਿਟਿ ਹੈ ਰੌਂਰਗਪਰਖਹੁ ਨਿਜ ਹੌਰਾ ਅਰੁ ਗੌਰਾ-॥੧੨॥ 
ਪਠਤਿ ਦਾਰਕਾਦਾਸ ਹੁਲਾਸੇ । ਹਿਤ ਚੱਲਿਝੇ ਕਹ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇ(ਕਾਈ 
ਗੜ੍ਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ । ਜਾਨਤਿ ਗੁਰੁ ਘਰ? ਕੀ ਸਭਿ ਬਾਤਨਿ ॥੧੩॥ 
ਡਿਹ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਂਦ। ਅਪਰ ਕਾਂਤ ਕਿਤ“ ਲੈ ਸਮਦਾਏ। 
ਜਦਿ ਪਹੂਦੇ ਨਿੜਤਿ ਬਕਾਲੇ । ਗਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਪਗ ਨਹਿੰ ਚਾਲੋ0੧੪॥ _ 
ਖਰੇ ਬਿਚਾਂਰਤਿ ਚਿਤ ਉਪਜਾਂਵੇ ।-ਜੋ ਘਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜਾਵੈ ਉ 

੧੧੩ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਕਿਹਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ । <ਸਾਂਡੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਤ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 
ਮਾਗਾ ਨੇ । ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । “ਦਾਸ । $ਪਿੰਤ ਕਿੱਚ ੜਨ ਨੂੰ 
ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਢੇਲਦਾ । ਕਪ:=ਆਇ। ___ 1੫੧-ਵਿਗ 



_ ਸਰ ਦਰ ਪਡ੫ 771। ( ੩੯੮੪ ) ਰਸ ੧੧। ਸੀ$੨, _ 

ਬੀਰਮੱਲ ਮਾਨੀ ਅਨਬੈ ਹੈ"। ਅਪਨਿ ਆਪ ਜੋ ਬਡਾ ਕਹੈ ਹੈ ॥੧੫॥ ਜੇ 
ਕਚਿ ਧੈਰਮੱਲ ਕੇ ਜਾਇਂ। ਬਿਨ ਜੋਗਤਾ ਇਹ ਲਖਿ ਪਾਇ। ਹਮ ਕੋ 
ਦੋਲਹੁ ਸਦਨ ਸਮਾਨ-ਬੈਠਿ ਰਹੇ ਇਮ ਗਿਨਤੀ ਠਾਨਿ ॥੧੬॥ ਕੇਤਿਕ 
ਕਕਲ ਬਿਤਾਇ ਤਹਾਂ ਸ। ਬੋਲਤੋ ਤਬਹਿ ਦ੍ਰਾਰਕਾਂ ਦਾਸਾਂਝੋ ਗੜ੍ਹੀਆਂ [ਦੂੰ 
ਜਿੱਖ ਪੁਰਾਨੋ । ਅਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੁਨਿ ਕੋ ਜਾਨੋ ॥ ੧੭॥ ਕਿਸੂ ਵਸਤੁ 
ਕੀ ਗਿਲਤਿ ਨ ਕਰੀਅਹਿ। ਜਪ ਮਹ ਲਿਖਜੋ ਸੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਰੀਅਹਿ। 
ਮਵਿਆ/ ਨ ਜਾਵਿ ਕੀਕਾ ਨ ਹੋ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੋਜਨੂ ਸੋ-# 
।%੮ ॥ ਤੇਗ ਬਰਾਂਦਰ ਗੁਰ ਹੈ ਸਾਚੋ। ਕੌਨ ਹਟ'ਇ ਸਕਹਿ ਤਿਹ ਕਾਦ 
ਕਿਸ ਤੇ ਬਾਪ3 ਜਾਇ ਨ ਸੋਇ। ਆਂਧੇ ਆਪ ਕਰੇ ਸ ਹੋਇ ॥੧੯॥ ਤਜਿ 

_ ਗਿਨੜੀ ਤਿਨ ਕੋ ਘਰ ਚਲੀਅਹਿਪੂਰਬ ਪਹੁੰਚਿ ਨਾਨਕੀ ਮਿਲੀਅਹਿ”। 
ਏਵ ਪਰਸਪਚ ਮਭ ਕੌ ਕਾਰ ਕੈ । ਗਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਰਖ ਸ ਧਰਿ ਕੈ ॥੨੦॥ 
ਸ਼ਰੀ ਗੁੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਘਰੇ । ਜਾਇ ਨਾਨਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਜ ਕੱਲ ਜੋ ਜਾਨ । ਦੇਖਤਿ ਉਠੀ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੈ ॥ ੨੧॥ ਕਾਈ 
ਗੜੀਏ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਗੁਰੁਸਿਖ ਕੋ ਆਸ਼ਿਖ ਬਹੁ ਦੀਨਿ । ਸਾਦਰ ਬੈਠਿ 
ਗਵ ਹਰਖਾਇ। ਕਲ ਪੰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਇ ॥ ੨੨॥ ਗਜੀਏ 
ਕੀਲਸਿ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । 'ਜੋ ਗਰ ਪ੍ਰਗਟਹਿੰ ਤੁਮਹੁ ਅਵਾਸ। 
ਥਲ ਕੇੜਿਕ ਦਿਹੋਂਊ। ਕਰਹੁ ਅਚਾਵਨਿ ਮਾਡ!ਕਹੋਂਝ /੨੩॥ ਜਨਨੀ 
[। ਮਨ ਹਰਘਾਨਾ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਨਿ ਕੇ ਮਾਨਾ । ਗਜ੍ਹੀਏ ਧਾਰਿ 
ਅੰ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਹਾਥ ਦੈ ਬੰਦਿ॥ ੨੪॥ ਡਥਿ ਗੁਰੁ ਅੰਸ਼ੁ 

“ਗੱਸਾ ਕਰੇਗਾ । “ਸਾਧ ਮੈਗਤਿ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਇਿਓਗੇ $ 
“ਗੜੀਆਂ ਜੀ ਗੜਾਤਗੇਯ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮਾਤ! ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾਲ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਬਚਨ 

_ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਗਟ ਹੋਣਾ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਨੂੰ 
ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਇਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਹ ਖੁਅਓਰੇ। ਗਰ੍ਹੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਆਦਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਸਾਧ ਸੈਂਗਤਿ _ 
ਲਾਈ। ਅਘਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੌ ਬੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੈਜਾਂ । ਅਰ- 
ਥਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾ` ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੌਭੀਆਂ ਯਾ ਏ ਪੈਂਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਈਂਵੋ ਹਨ ਤਿਵੇ ਮਾਤਾ 
ਜੀ ਨੇ ਦਿਹ ਰਕਮ ਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗ੪- 
[ਨ ਨ ਹਰ ਤਰ ਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 



_ ਰੀ ਵਚ ਪਭ ਸੂਰਜ । (੩੬੮੫! ਰਬ ੧੧ । ਮਨੂ ੨, 
ਰ ਦਾਰਕਾ ਦਾਸ। ਕੰਕਮ ਨਾਲੀਏਰ ਲੋ ਪਾਸਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੜ੍ੀਆਂ ਨਿਜ 
ਨਗ ਲੀਨਿ ।.ਗਮਨੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜਹਾਂ ਅਸੀਨ ॥ ੨੫ ॥ ਪਿਖਿ ਗਰ ਅਮਰ 
ਅੰਸ਼ ਹਰਖਾਏ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਮਿਲਿ ੌਠ ਲਗਾਏਸਭਿ ਗਿਹ ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝਿ 
ਬੈਠਾਏ । ਆਦਰ ਕਰਿ ਬਚ ਮਧੁਰ ਸਹਾਏ ॥੨੬॥ ਪਿਖੜਿ ਦ੍ਰਾਰਕਾਦਸ _ 
ਅਨੰਦੇ । ਉਸਤੜਿ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰੂ ਥਿਲੈਦੇ । “ਤੁਮ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ 
ਆਏ । ਛ੫ ਕੇ ਬੈਠਨਿ ਕਿਮ ਇਹ ਭਾਏ” ॥ ੨੭॥ ਅਬਹਿ ਸਿੰਘਾਸਨਿ 
ਸਜਹ ਬਿਸਾਲ । ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਜਗ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲ? । ਇਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ 
ਬਿਨੈ ਬਝ਼ੇਰੀ । ਕੁੰਕਮ ਤਿਲਕ ਕਰਯੋ ਡਿਸ ਬੇਰੀ॥ ੨੮॥ ਪੁਜਾਂ ਭੇਟ 
ਨਾਲੀਅਰ ਧਜ਼ਕੋ। ਪੁਨ ਸਭਿਗੁਰ ਕੁਛ ਨਹੀ' ਉਚਰਯੋ । ਕਿਡਿਕ ਸਿੱਖ 
ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਹੋਰੀ । ਪਰੇ ਚਰਨ ਧਰਿ ਭੇਟ ਘਨੋਰੀ॥ ੨੯॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ 
ਭਾਈ ਅਨੰਦ । ਜਾਚਕ ਦੈ ਕਰਿ ਦਰਬ ਬਿਲੋਦ" । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਾਵੜਿ 
ਬਲਿਹਾਰੇ । ਸੁਤ ਸੋਭਾ ਕੋ ਅਧਿਕ ਨਿਹਾਂਰੇ ॥ ੩੦॥ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ 
ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ ਆਈ।ਕੇੜਤਿਕ ਆਵਤਿ ਗੁਰੁ ਸ਼ਰਨਾਈ।ਧਨੀ ਮਸੈਦ ਮਹਾਂ 
ਅਭਿਮਾਨੀ । ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ ਮਹਿਮਾਂ ਅੱਗਕਾਨੀ ॥੩੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇ- 
ਸ਼ਨਿ ਸੈਗਭਿ । ਲਹੀ ਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਮ ਕੀ ਹੰਗਤ । ਸਕਲ ਮਸੈਂਦਨਿ ਵਿਸ਼ਾਂ 
ਨਿਹਾਰੇ' ।-ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਹਇ ਦਹ ਸੁੜਸੁ ਉਚਾਰੈਂ॥੩੨॥ਸੋ ਗੁਰੁ ਹੋਵਤਿ 

__ਹਮ ਭਿਹ ਮਾਨੇ'। ਅਰਪਨਿ ਸਰਬ ਉਪਾਇਨ ਠਾਨੰ'-। ਗਾਮ ਬਕਾਲੇ 
ਕੇ ਚਹੇ ਢੇਰੋ। ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪਰੋ ਸੈਗਤਾਂ ਡੋਰ ॥ ੩੩॥ ਜੇ ਜੰ ਜਿਸ ਜਿਸ 
ਦੇਸ਼ ਮਮੈਦ।ਸੈਂਗਤਿ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਿਸਹਿ ਮਿਠੰਦ।ਪਰਖਹਿ ਗੁਰੂ ਨਮਿਤ 
ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ"। ਭਰਮਤਿ ਕੁਲੇ ਭਟਕਾਂ ਖਾਂਹੀ ॥੩੪ ॥ ਕੋੜਿਕ ਦਿਵਸ 
ਦਾਰਕਾਂ ਦਾਸ । ਬਸਤਿ ਭਯੋ ਸ਼ੀ ਸਭਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਬੋਲਹਿ ਕਬਿ ਕਬਿ 
ਡਿਸ ਕੇ ਸਾਬ । ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਸੁਨਾਵਹਿੰ ਨਾਥ ॥ ੩੫ ॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮੋਨ 
ਰਹਹਿੰ ਗੁਰੁ ਸਵਾ । ਪ੍ਰੋਮ ਵਿਰਾਗ ਕਬਹਿਂ ਜਦ ਕਦਾ । ਬ੍ਰਹਮਗਜਾਨ ਕੇ 
ਡਰਨ" ਸੁਹਾਇ। ਭਗਤਿ ਕਿਰਨ ਜਿਸ ਪਰ ਪਰਿ ਜਾਇ ॥ ੩੬॥ 
ਭਰਮ ਛਿਮਰ ਕੌ ਤੁਰੜ ਬਿਨਾਸਹਿ। ਪ੍ਰੁ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ ਰਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

ਭਾਵ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡਿਆ । “ਮਿਲਦੀ ਬੈ । ਲਈ ਸਾਰ ( ਸੋਚੀਆੰ) ਵਿੱਢ 
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ! "ਸੂਰਜ । “ਜਿਸ ੩ ਪਜਵ। ਨਪਾ:-ਛਾਏ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਝਸ। __( ੩੯੮੬) ਵੱਸ ੧੧ । ਸੰਮੂ ਤੇ 
ਸ਼ੀ ਗਰੁ ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਲੈ ਕੈ । ਸਰਬ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਦਾਸਹਿੰ ਦੈ ਕੌਝਂ ॥੩੭॥ 
ਸਾਦਰ ਬਿਦਾ ਕਰਜੋ, ਘਰ ਗਯੋ। ਗੜੀਆ ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਗੰਹਤੋ ਭਯੋ।ਪੁਨ 
ਸ਼ੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਦਯਾਲ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਿੜਿਕ ਥਿਤਾਯਹੁ ਕਾਲ॥੩੮॥ 
"1 ਝੈਗ ਬਹਾਦਰ ਚਿਲ ਪ੍ਰਾਰਕਾ ਦਾਸ ਆਗਵਨਿ' ਪ੍ਰਨੇਗ ਵਰਨਨ ਠਵਾ। 

ਰ ੩, [ਮੇਖਣ ਸ਼ਾਹ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਗੁਰਤਾ ਮਹਿ ਹੌਰ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇ।ਸਕਲ ਸਿੱਖ੍ਯ 
ਸੈਗੜਿ ਰਿਦੈ ਚਹਿਭਿ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਇ ॥ ੧॥ ਵੌਪਈ ॥ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 
'ਏਕ ਸਿਖ ਭਾਂਗ । ਗੁਰੁਸਿੱਖੀ ਕੋ ਮਹਦ ਅਧਾਰਾ । ਕਰਿ ਨੌਦਾ ਬਹੁ ਚਵੜੋ 
ਜਹਾਜ । ਅਨਿਕ ਵਸਤੁ ਲੇ ਬਠਜਨਿ] ਕਾਜ ॥ ੨॥ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਮਹਿ 
ਬੇਚਯੋ ਜਾਇਿਡਹਿ ਕੀ ਵਸਤੁ ਖਰੀਦ ਕਰਾਇ । ਧੰਰ ਜਹਾਂਜ ਪਰ ਹਟਜੋ 
ਬਹੌਰ । ਬੀਚ ਸਮੁੰਦ ਜਹਾਂ ਜਲ ਘੋਰ ॥ ੩॥ ੜੂੰਗ ਤਰੈਗ ਬਿਲੰਦ" 
ਉਛਾਲੈ। ਜੀਵ ਕਰੋਰਨਿ ਜੁਤਿ ਬਰਣਾਲੈ੧ਬੇਗ ਪ੍ਤੈਜਨ' ਕੋ ਬਹੁ ਪਾਇ। 
`ਚਲਯੋ ਜਹਾਜ ਉਡਜੋ ਜਨੁ ਜਾਇ ॥ ੪॥ ਗਮਨਜੋ ਮਾਰਗ ਕੇਤਿਕ ਸੋਇ। 
_ਪ੍ਰਰਕ ਪੋਂਭ ਪ੍ਰੋਰਡੇ ਜੋਇਿਂ । ਇੜਨੇ .ਮਹਿਂ ਚਲਿ ਪੌਨ ਕੁਵੇਰੀ'। ਵਿੱਧ੍ਰੋ 
_ਗਡਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਰ ॥ ੫ ॥ ਟਾਪੂ ਨਿਕਰਿ ਹੁੜੋ ਬਡ ਬਾਰੂ' । ਨਹਿ 
ਮਨੁੱਖ ਜਹਿੰ, ਪਿਖਿਯ ਉਜਾਰੂ” । ਬਿਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਰਕਨਿ ਭਇਉ"। 
ਬਲ ਕਰਿ ਰਹੇ ਸਬੈਛ ਨ ਗਇਊ ॥ ੬॥ ਅਧਿਕ ਬੇਗ ਬਾਯੂ ਕੋ ਪਾਇ। 

“ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਹਿਰਾਂ । ”ਕੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ [ਵਦੁਣਾਲਯ=ਵਹੁਨ ਦੇਵਤਾ ਦਾ 
ਘਰ ਭਾਵ ਸਮੰਦਰ ] । “ਹਵਾ । "ਮਲਾਹ ਦੇਖਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਦੇ ਹਨ । “ਉਲਟੀ ਵਾਲ, 
ਬਾਂਦੇਮੁਖਾਲਿਫ । $ਰੇਟੇ ਦਾ । ਉਜਾੜ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਸੀ । ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਵਸਾ ਹੋਗਿਅ॥ 

____ ਤੈਂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਇਆ ਤੇਣਾਂ ਆਈ ਸੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਫਲ ਗੜਏ ਦੇ-ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਚੇਣ ਤੌ” ਰ੍ਰੂ ਨੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਕੂਣੇਂ ਨੂੰ ਵਿਨੰੰਗੀ ਵਜੋਂ । ਅਗੇ ਚੱਸਚੇ ਹਨ ਕਿ ਗੜ੍ਹੀਆ 
ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਟਿੱਕ ਗਏ ਹਨ । 7ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਸੈਉ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਮੇਖਣ ਸ਼ਾਹ 
ਜ਼ਿਨੈ ਜੇਹਲਮ ਣਾਂਡੋ_ ਪਿੰਡ ਦ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਲ ਤੇ ਕਈ ਬੇੜੇ ਉਸਦੇ 
ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਚਲਦੇਂ ਨੇ । ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੋਤਾਨ ਦ ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਕ੍ੰਦਨ ਪੂਰ, ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ 
ਆਦਿਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਰਗਣੇਂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੀ ਮਨੋਂ' ਤਨੋਂ' ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਦਕੀ _ 
ਸਿਖ ਹਨ। (ਖੀ-ਬਾਰਿਜ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਵਜ । (8੬੮੭) ਫਾਸਿ ੧੧। ਲੀਨੂ ੩ 

ਸਿਕਤ' ਬਲ ਪਰ ਗਾਂ ਅਣਕਾਇਪੁਨ ਸਾਂਗਰ ਕੀ ਲਗੇ ਤਰੋਗ।ਕੁਛਕ 
ਗਯੋ ਚਢਿ ਜਹਿੰ ਥਲ ਤੂੰਗ ॥ ੭ ॥ ਮੱਖਣ ਆਸਚਰਜ ਮਨ ਮਾਨਾ(ਦੰਤ 
ਪਰਾਇਣ ਭਏ ਮਹਾਨਾ । ਨਰਨਿ ਉਪਾਇ ਕੀਨਿ ਬਹੁਤੇਰਾਂ। ਬੁਧਿ ਕਰਿ 
ਕੈ ਅਰੁ ਓਜ ਘਨੋਰਂ ॥ ੮ ॥ ਸਿਕਤਾ ਟਾਰਹਿੰ ਕਾਸ਼ਟ ਤਲ ਤੇ" । ਤਉ 
ਨ ਹਾਲਤਿ ਭ! ਤਿਸ ਥਲ ਤੇ । ਭਯੋ ਨਿਰਾਸ ਜਤਨ ਕੇ ਕਰਿਬੇ।ਉਪਜੀ 
ਏਕ ਅਸ ਤਜਿ ਸਰਬੇ।੬॥-ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਨਹਿੰ ਸਹਾਈ।ਨਹਿ 
ਅਪਰਨਿ ਕੀ ਗਤਿ ਜਿਹ ਥਾਈਂ । ਜਿਮ ਜਮਲੋਕ ਮਹ ਭਯਦਾਯਕ। 
ਭਹਿੰ ਏਕਲ ਕੇ ਹੋਹਿ ਸਹਾਯਕ-॥੧੦ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਖ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਧਰਿਕੈ । ਕਰ ਪਗ ਨੀਰ ੫ਖਾਂਰਨਿ ਕਰਿਕੋ । ਜੋੜੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧਕਾਨ। 
ਅਚਲ ਠਾਂਢਿ ਭਾ ਅੰਜੁਲ ਠਾਨਿ" ॥ ੧੧ ॥ ਓਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮ ਨਿਰਾਂਸ ਕੀ 
ਆਸ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਦ੍ਪਦਸੁੜਾ' ਤਜ ਕਰਿ ਸਰਬਾਸ਼ੇ'। 
ਗਹਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਜਥਿ ਇਕ ਆਸ਼ੈ ॥ ੧੨ ॥ ਤਬਿ ੜੁਮ ਤੁਰਤ ਗੋ੫ਤ/' 
ਕੀਨਸਿ । ਸਭਾਂ ਬੀਚ ਬ੍ਰੀੜ/" ਰਖ ਦੀਨਸਿ । ਖੇਲਤਿ ਦਯੁਤਿ" ਜੁਧਿਸ਼- 
ਫਰ ਰਾਉ । ਸਿਮਰਯੋ ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਨ ਕਾਉ ॥ ੧੩॥ ਨਹਿਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਡਿਸ ਕੀ ਕਰੀ । ਬਿਪਨ ਜਾਨਿ ਲਗਿ ਬਿਪਡਾਂ ਪਰੀ” । ਸਿਮਰਨਿ ਤੇ 
ਨਿਤ ਹੋਂਡਿ ਸਹਾਈ । ਰਾਵਰਿ ਬਿਰਦ ਸਨਾਤਨ ਗਾਈ॥੧੪॥ਮੇ' ਸਦੀਵ 
ਕੋ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਅਬਿ ਜਹਾਂਜ ਕੋ ਪਰ ਉਤ'ਰੋ।ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਧੀਰ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਸਧੀਰ ॥ ੧੫॥ ਨਹੀ' ਜਨਾਵਨਿ ਆਪਾ 

_ਕਰਿ ਹੀਂ । ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸਮੜਾਂ ਧਰਿ ਹੀ'। ਕੋ ਇਕ ਨਾਮ ਰੂਪਕੋ 
ਜਾਨੰ । ਕਹਨਿ ਮਿਲਿਨਿ ਕੀ ਕਰਹਿ ਨ ਸਕਾਨੈ ॥੧੬॥ਨਿਜ ਬਡਿਆਈ 
ਕੁਛ ਨ ਜਨਾਵੇਂ । ਕਰਹਿ ਤਥਾਂ ਜਿਮ ਨਹਿ ਬਿਦਤਾਵੈਂ । ਸਿਖ ਮਨ 
ਕੀ ਲਖਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਡਿਹ ਸਹਾਇਡ! ਚਹਿ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਮੀ ॥੧੭॥ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰਡਿ-ਜੇ ਨ ਕਰੈ' ਅਬਿ । ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁ ਘਟੈ ਤਬਿ । 
ਹੋਨਿ ਲਾ ਸਾ ਆਵੇ । ਜਿਸ ਇਕ ਅਧਿਕਾਵੈ-॥ 
੧੮.॥ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਮਖ ਬਿਖੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ । ਕਰਨਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਾਰਜ ਰੁਰੇ । 
“ਰੋਤਾ ਣ।ਲਦੇ ਹਨ (ਜਹ ਦੀ ਛਕ ਦੇ ਧਣਾ। ਪਲ ਆ ਤਬ 
ਜੋੜਕੇ ਅਚੱਲ ਖੜੇ ਗਿਆ । ”ਰੌਂਖਿਆ । ਖਲੱਜਾ । ਖਤ । $ਜੂਆਂ । “ਬਨਬਾਸ ਮਿਲਣ ਤਕ 
ਫੀ ਕਿਖਰਾ (ਸਹਿਣ) ੫ਈ । ਰ ਰਹ 



ਕਹ ਪੁਜ ( ੩੯੮੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਲੰਸੂ 8, 
ਮੰਥਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀਨ ਅਰਦਾਸ। ਚਿਤਵਤਿ-ਦਰਬ ਦੇਉਗੋ ਰਾਸ-॥੨੬॥ 
ਇਮ ਥਿਨਡੀ ਭਨਿ ਕੀਨਿ ਉਪਾਇ। ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਜਿ ਮਾਨਵ ਬਲ ਕੋ ਲਾਇ। 
ਆਪਸ ਮਹਿ ਦੈ ਕਰਿ ਲਲਕਾਰਾ । ਦਿਯੋ ਜਹਾਜ ਧਕਾਇ ਉਦਾਰ ॥ 
੨੦ ॥ ਨਰਨਿ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਜਾਇ । ਸਿਖ ਜਹਾਜ ਕੋ ਦਿਯੋ ਚਲਾਇ। 
ਕਹੈ' ਲੋਕ “ਹਮ ਅਸ ਬਲ ਲਾਲੋ। ਅਟਕਜੋ ਤੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਯੋ॥੨੧॥ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਮੱਖਣ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾਂ '-ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੇ ਪਚਿ ਸਰੀ ਨ ਕਾਗ । 

_ਕਿਡਿਕ ਦਯੋਸ ਕਰਿ ਰਹੇ ਉਪਾਇ।ਅਪਨੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਲ ਕੌ ਲਾਇ ॥ 
੨੨॥ ਜਬਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । ਹਰੈ ਨਿਰਾਸ ਬੇਨਡੀ ਉਚਾਰੀ । 
ਭਬਿ ਜਹਾਜ ਚਲਿ ਪਰਯ ਤੁਰੇਤ । ਇਹ ਮੈ' ਹੀ ਜਾਨਵਿ ਥਿਰਤੈਡ' ॥ 
੨੩॥ ਜਾਨਹਿੰ ਕਯਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਰਾ । ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀਨਸਿ 
ਉਪਕਾਂਰਾਂ । ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜੁ ਕ੍ਿਡਘਨੀ ਹੋਇ" । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਲਹਿ 
ਲੰਕਨਿ ਦੌਇ॥੨੪॥ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਥਿਖੇ ਅਪਰਾਧੂ । ਸੱਭਨਿ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ 
_ਭਾਖਤਿ ਸਾਧੂ" । ਕ੍ਰਿਤਿਘਨ ਕੋ ਨ ਕਹੈ ਕਿਤ ਕੌਇ'। ਕਸ਼ਟ ਕਲ੫ 
ਭਰ ਪਾਵਹਿ ਸੋਇ ॥ ੨੫॥ ਇਹ ਤੋਂ ਨਰ ਸਾਮਾਨਨਿ ਬਾਤੀ”। ਅਰੁ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਬਡ ਦੁਖ ਹਾਂਡੀ । ਇਨ ਤੇ ਬਨਹਿ ਕ੍ਰਿਤਘਨੀ ਜੋਇ। ਕੱ _ 
ਜਾਨਹਿ ਡਿਨ ਕੋ ਕਯਾ ਹੋਇ॥ ੨੬॥ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਹੈਂ ਅਪਕਾਰੀ“। 
ਛੁਰਹਿੰ ਨ; ਸੈਕਟ ਪਾਵਹਿ ਭਾਰੀ । ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਜਾਨ ਕਜਾ ਜਾਨੈ'। 
ਮੈਂ ਤੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਹੌ' ਮਹਾਨੰ-॥੨੭॥ ਏਵ ਬਿਚਾਂਰਤਿ ਚਲਜੋ ਆਂ 4 

__ ਗੁਰੁ ਪੂਰਹਿੰ ਨਿਤ ਸਿੱਖਨਿ ਕਾਜੂ/ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਨਿ ਆਪਨੇ ਥਾਨੂਲੀਨਮ 
_ ਵਸਤੁ ਉਤਾਰਿ ਮਹਾਨ੍ਹ ॥ ੨੮॥ ਸੌਦਾ ਸਕਲ ਬੇਚਿਬੋ ਕਰਜੋ।ਬਹੁਤ ਲਾਭ 
_ਡਿਸ ਪਾਲੇ ਪਰਯੋ'। ਆਇ ਜਇਿਬੇ ੫੫” ਜਿ ਦੋਇ। ਕਰਯੋ ਬਨਜ 
ਅਧਿਕੋ ਧਨ ਹੋਇ ॥੨੯॥ ਭਯੋ ਧਨਾਢ ਸਿੱਖ ਤਬਿ ਭਾਰਾ । ਰਾਖੇ ਨੌਕਰ 
ਅਪਨੇ ਦ੍ਰਾਰ' । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਅਧਿਕ ਲੁਭਾਯੇ । ਸਿਮਰਹਿ ਬਾਰਿ 
ਬਾਰਿ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥ ੩੦॥ ਰਹਿ ਨ ਸਕਜੇ ਚਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾ । 
"ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ (ਮਿਹਰ) ਦ। ਜੇ ਜਿਤਘਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕੀਤ' ਨਾ ਜਾਣ। ੧ਰਸਡ ਅਪ੍ਹਾਬ 

ਦਾ) ਪੂਇਸਚਿਤ (ਨਵਿਰਤ) ਦ। ਉਪਾਇ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੌਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ . ੧ਕ੍ਰਿਤਘਨ (ਦੀ ਅਪੂਹਾਧ 
.ਨਿੰਢਿਰਤੀ ਢ ਉਪਾਉ) ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ । "ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (ਨਾਲ 
ਕਰਿਤਘਨਤ! ਦਾਂ) ਬਤ ਹੈ । “ਦੈਗੀ । ਵਿਬੇ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਤਘਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। $ਹੱਲੇ ਪਿਆ । “ਮਾਲ 
ਹੂਦਾਗਰ ਢਾ। __#ਖਬਯਸੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗਰ ਪੂਤਾਘ ਸਰਮ । ( ੧੯੯੯) ਗੀਸੈ ੧੧ । ਅੱਸੂ ੪. 

ਚਲ3 ਪੰਥ ਲ 7ਜ ਬਿਸ਼ੇਖ। ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ ਰਖ ਸਮੁਦਾਇ।ਮਦ ਦੇ ਸ਼' 
ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਅ1॥੩੧॥-ਦਰ?' ਗੁਰੂ=ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਰੇ।ਸਿਮਰਰਿ ਨਾਮੁ 

ਸਦਾ ਉਰਧਰੇ” । ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਬਡ ਜਾਨਾਂ । ਬਸਹਿ ਨਿਸਾਂ ਦਿਨ 
ਕਰਹਿ ਪਯਾਨ' ॥੩੨॥ ਕਾਨਨ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਮਗ ਮਾਂਹੀਦੇਖੰਤਿ ਆਇ; 

ਬਿਰਹਿ ਕਿਤ ਨਾਂਹੀ । ਰੈਗਾ ਜਮੁਨਾ ਆਦਿ ਜਿ ਸਲਿਤਾ । ਬਡੋਂ ਗੈਭੀਰ 

ਨੀਰ ਜਿਨ ਚਲਤ ॥ ੩੩॥ ਕਮ ਕ੍ਰਮ ਸਕਲ ਉਲੰਘਤਿ ਆਵਾ । ਗੁਰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਉਰ ਲਲਚਾਵਾ । ਲੀਨ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ ਸੈਂਗਾਰੋ” । ਸੁਤ 

ਇਸੜ੍ਰੀ ਜੁਤਿ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਾਰੇ ॥ ੩੪॥ ਸੈਗ ਪੰਚ ਸੈ ਨੌਕਰ ਔਰ । ਪਾਵਤਿ 
ਡੇਰੇ ਣੌਰ ਸੁ ਠੌਰ । ਆਯੁਧ ਧਰੇ ਸਾਬ ਭਟ ਭੀਰੁ । ਆਵਤਿ ਮਾਰਰ। 
ਚਲੋ ਬਹੀਰ ॥੩੫॥ ਦਰਬ ਕੋਸ਼ ਜਿਹ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਦਯੋਸ ਨਿਰੰਤਰ 
ਆਵਤਿ ਚਾਲਾ । ਪਹੁੰਢਜੋ ਨਿਕਟਿ ਤਬਹਿ ਗੁਰ ਦੇਸ਼ । ਪਜਾਂਰੀ ਸਿੱਖੀ 
ਜਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੩੬ [[ ਝਿੱਡਿ ਸ਼ੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨੁਰਜ ਕ੍ਰਿੱਖੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ' ਪਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ 

ਲ੍ਿੀਓ ਅੰਨੁ ॥ ੩॥ 
੪, | ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ ਬਕਾਨੇ] । 

' ਵੋਹਰਾ॥ਮਾਰਗ ਆਇ ਉਲੀ।ਘ ਕੈ ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ ਬਿਸਾਲ।ਦੇਸ਼ ਬਿਖੇ ਸੁਨਿਬੋ 
ਕਰਮੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਚਾਲ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਸ਼ਨ 
ਬਾਕ ਜਿਮ ਕਹ3। “ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਹਿ ਲਹਨੋ। ਬੀਚ ਬਕਲ ਗੁਰੂ 
_ਕਹਾਵੈਂ । ਦ੍ਰੋ ਬਿੰਸਤ ਗਾਦੀ।ਨ ਪੁਜਾਵੈਂ॥੨॥ ਨਭ ਮਹ ਸੂਰ ਨ ਪਗ 
ਜਾਵਦ । ਉਡਗਨ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਤਾਵਦ । ਯਾਂਤੇ ਲਖੀਯਤਿ ਹੈ 
ਇਸ ਭਗੰਏ। ਅਬ ਲੋ ਗੁਰੁ ਨ ਭਾ ਬਿਦੜਾਇ”॥੩॥ਮੱਖਣਸ਼ਂਹ ਸੁਨਤਿ 
ਸੈਦੇਹ । ਮਾਨਸ ਸੈਸੇ ਮਾਨ ਅਫ਼ੇਹ“ ।-ਬਹੁ ਧਨ ਲਾਭ ਬਨਜ ਤੇ ਆਵਾ। 
ਭਿਹ ਦਸ੍ਰੈਧ ਕੋ ਮੈਂ |ਨੋਕਸਾਵਾ॥ ੪ ॥ ਉਦਧਿ ਜਹਾਜ ਅਫਣਕ ਜ।ਥ 
ਗਉ । ਤਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਉ । ਤਬਿ ਮਨ ਤੇ ਮਂ ਦਰਬ 
ਘਨੇਰਾਂ । ਅਰਪਨਿ ਚਹ੧ੋ ਗੁਰਨ ਕੇ ਪੇਰ' ॥ ੫ ॥ ਬਹੁਤ ਬਿੱਤ ਅਬਿ 

ਲਯਾਵਨਿ ਕੀਨਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਟ ਚਹੋਂ ਮੈ' ਦੀਨ ।ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ 

ਸਕਵਿ ਪਛਾਨ । ਭੋ ਹਰਿ ।ਕ੍ਸ਼ਨ ਸੁ ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ ॥੬॥ ਕੋਹੀਰ ਵਸਤੁ 

"ਪੰਜਾਬ । (ਵਾਹਿਰ;ੂ ੮) ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦ ਵਿਚ ਧਾਰਕੇ ਸਿਮਰਦਾਂ ਹੈ। “ਨਨ । "ਗੂਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਢਲਣ। ਕੀਤ॥ ਹੈ । “ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕ' ਨਸ/ ਨੱਲਿਆਂ । 



। | ( ੩੯੬੦ ਵਸਿ 4੧ । ਅਸੂ 9. 
ਕਰੀ ਕਹੁ ਦੇਨਿ'।ਕਿਮ ਪੁਨ ਚਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਫਲ ਲੋਨ,ਹੋਵ/ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਗੁਰੂ ਨ ਜਾਵਤ। ਅਸਮੰਜਸ ਧਨ ਅਰਪਨਿ ਡਾਵਡ ॥੭॥ ਕੌਨ ਸਥਲ ਮਹਿੰ ਖੋਜੇਂ ਗੁਰ ਕੌ । ਹੋਇ ਮਨੋਰਬ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੋ । ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਅਨੁਸਾਂਰਾ । ਚਹਿਯ ਬਕਾਲੋ ਗਮ ਮਬਾਰਾਂ ॥ ੮॥ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਨੀ । ਬ੍ਰਿਧਿਨਿ ਇਹ ਉੱਤਮ ਗਤਿ ਬਰਨ ਹੋਇ ਜਿ ਸਿੱਖਰ ਅਸ਼ਰਧਾਵਾਨ । ਨਹਿ ਸਿੱਖੀ ਢਲ ਲਹਿ ਸੁਨਿਦਾਨ”" ॥੯॥ 
ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਮਹਾਨੀ । ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਹੁਇ ਹਾਨੀ । ਬਿਨ ਮੂਲ ਭੇਂ` ਮੁਕਤਿ ਜਿ ਫਲ ਹੈ । ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਡਿ ਕਿਸ ਬਲ ਹੈ॥ ੧੦॥ਸ਼ਰਧਾਂ ਤੇ ਉਰ ਧਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਪਾਇ ਅਚਲ ਸੁਖ ਤਜਹਿ ਕਲੇਸ਼ । ਗੁਰ ਬਚ.ਖਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਯਾਂਤੇ।ਮੇ' ਖੋਜੋ' ਪ੍ਰਾਪਡਿ ਹੁਇੰ ਜਾਂਤੇ ॥੧੧॥ 

ਕਵਨੂੰ' ?-॥੧੨॥ ਇਮ ।ਬਚਾਰ ਕਰ ਮਾਨਸ ਦੀਨਾ ।ਰਿਦੈ ਅਰਧਹਿ _ ਪਗ! ਮਨ ਲੀਨ । ਤਰਕ” ਅਨਕ ਕੋ ਰਿਦੈ ਉਠਾਇ। ਪੰਥ ਬਕਾਲੇ _ਗਮਨਡਿ ਜਾਇ॥₹੩॥-ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਹਿ ਖ਼ਿਲਹਿਂ ਗੁਸਾਈ ਜੇ ਅਥਿ ਲੌ ਨਹਿ ਨਿਜ ਬਿਦੜਾਈ' । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਜਿਮ ਜਗਏ। 
ਇਹ ਬਿਧਿ ਮੇ ਡੇ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ ॥ ੧੪ ॥ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਕਹ ਕਰਿ ਕੇ । ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਗਏਨ ਧਰਿਕੈ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋ ਸੁਨ ਬਾਂਕ ਉਦਾਰਾ । ਕਰੌ ਜਨਮ ਕੇ ਸਫਲ-ਥਿਚਾਰਾ॥ ੧੫॥ ਸਤੱਦਵੇ ਸਲਿਤਾ ਉਲੰਪਿ ਬਿਖਾਸਾਂ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ ਬਕਾਲੇ ਪਾਸ਼ । ਵਹਿਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕ/ਨ।ਸਿ ਡੇਰਾ । ਸੌਜ ਸੈਂਭਾਰਿ ਧਰੀ ਡਿਸ ਬੇਰਾ ॥੧੬॥ ਸੁਨ ਕੈ ਸੁਧਿ ਭੀ 'ਸਭਿਸੇ ਜਨਜ ਮਨੁਖ੫ਠਾਵਨ ਕਨਿ।ਕੋਜਨ ਅਨਿਕਪੁਕਾਰ ਪੁਚਾਏ। ਸਨਮਾਨਹਿੰ ਸਭ ਬਿਧਿ ਹਰਖਾਏ ॥ ੧੭॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਾ ਮਸੈਦ ਮਹਾਨਾਂ ।ਉਪਦੇਸਹਿ ਕਹ ਕਹਿ ਪੱਖਕਾਨ'। ਅਜ਼ਮਤ ਮਹ 
ਗਰ ਦੀ ਢੀਜ਼ ਹਾਬੀ ਨੰ ਦੇਣੀ । “ਅੰਤ ਨੂੰ । ( ਅ ) ਨਾਦਨ=/ਮੂਰਖ। “ਸ਼ਰਧਾ ਦੋਖੀ ਮੂਲ£ “ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ । “ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ (ਅਪਰ ਕੇ) ਕੌਣ ਪੂਗਟ ਕਰੇਗਾ । ( ਅ) ਦੇਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ( ਆਪਣਾ ਆਪ ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਵਣਗੇ । ਈਨ ਮਨ=ਉਢਾਸ । 
ਚਲੀਆਂ । "ਕਥਾ। (ਅ) ਅਖਣੇ ੫੪ ਦੀ ਗਲ । (੩) ਦਲ)ਡ/। 



ਸਰੀ ਗੁਓ ਪੂਤ ਨੂਰਜ । ( 3੧੮੯੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰ ੪. 
ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਏਹੀ । ਸੋਢੀ ਬਜਰਥ ਨਾਮ ਨਿਜ ਲੇਹੀਂ?॥ ੧੮ ॥ ਅਪਰ 
ਆਇ ਤਿਸ ਘਾਟ ਬਤਾਵੈਂ'। “ਹਮ ਜਿਸ ਦਿਗ ਸੇ ਗਰ ਅਧਿਕਾਵੈ” । 
ਪਠੇ ਮਸੈਦ ਅਪਰ ਸੋਵੀਨਿ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਾ ਕ੍ਰਮਾਇਂ ਪਥੀਨ॥੧੯॥ 
ਦਿਕ ਕੋ ਕਮੀ ਬੜਾਵਹਿ ਦੂਜਾਂ। ਚਿਤ ਚਾਹੜਿ ਸਭਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੁਜਾ। 

`_ਧਨ ਕੌ ਲੋਭ ਧਰਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ ।-ਹ੍ਰੈ ਹਮ ਮਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ਹਿੰ- 
॥ ੨੦ ॥ ਧੀਰਮੱਲ ਕੌ ਹੁੜੋ ਮਸਦ । ਪੁਸ਼ਟ” ਧਨਾਵਿ ਪ੍ਬੀਨ ਬਿਲੀਦ । 
ਸੋਪਿ ਆਇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਤ।ਅਧਿਕ ਸਤੁਤਿ ਅਪਨੀ ਉਚਦੈਤਾ ॥੨੧॥ 
ਧੀਰਮਲ ਕੋ ਘਰ ਗਰਿਆਈ । ਹੜੀ ਇਨਹੁਂ ਕੀ, ਇਨ ਕੇ ਆਈ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਆਨੰਦ । ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਤ ਡਿਨਹਿੰ ਬਿਲੈਦ ॥ ੨੨॥ 
ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਪੀ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਰੀ । ਚਿਤ ਜੋ ਚਹੜਿ ਕਰਡਿ ਸੋ ਕਾਰੀ।ਪਿਤ 
ਪ੍ਰਿਯ ਸਰਝ ਗੁਨਨਿ ਕਹ ਖਾਨੀ । ਸੋਢੀ ਅਪਰ ਨ ਜਾਂਹਿ ਸਮਾਨੀ।੨੩॥ 
ਏਕ ਬਾਰ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਲੋਕਿ । ਦਿਯੋ ਜਿਵਾਇ ਸੁ ਕੀਨਿ ਅਸ਼ੋਕ । 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਿਤ ਗੁਰ ਬਰਜਨਿ ਕੀਨਸਿ ।-ਇਮ ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰ੍ਕੂ 
ਗਤਿ ਦੀਨਸਿ-॥ ੨੪॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਪੁਨ ਬੀਤ ਗਯੋ ਹੈ। ਬ੍ਰੰਭ 
ਅਖੇਰਹਿੰ ਚੀਤ ਦਸੋ ਹੈ । ਅਨਿਕ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੈ' '। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ 
ਸਿੱਖ ਉਧਰੈਂ॥੨੫॥ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਿ ਗੁਨ ਹੈ' ਸਾਰੇ । ਸਭਿ ਪਈਅਤਿ 
ਜਿਨ ਕੋਰ ਮਬਾਰੇ । ਸਿੱਖਕ ਸਮੁਹ ਦਰਸਿਬੇ ਆਵੈ । ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ 
ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਂਵੈਂ ॥ ੨੬ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਿਖੈ ਭਏ ਸਭਿ ਲਾਯਕ । ਮਸਤਕ 
ਦੀ੫ਤਿ ਜੋੜਿ ਸੁਭਾਯਕ । ਦਿਕ ਦਿਨ ਝਿਜ਼ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਅਖੇਰਾਂ । ਧੇਠੂ 
ਮਰੀ ਪਰੀ ਕਹੁ ਹੇਰਾ ॥ ੨੭ ॥ ਹੁਤੀ ਸਬਤਸ਼ ਸੁੰਦਰਘਨੀ। ਦੇਖੜਿ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੋ ਸਨੀ । ਨਿਜ ਅਨੁਚਰ” ਸੋਂ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ।-ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਕਹਿ ਛਿਰਕਹ ਬਾਰੀ“ ॥ ੨੮ ॥ ਅਲਪ ਸਬਤਸ਼ਾ; ਦੇ2 ਜਿਵਾਇ-1 

`ਸੂਨਿ ਸੇਵਕ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਭਾਇ।ਬੋਲਤਿ ਉਠੀ ਧੇਨੁ ਤਤਕਾਲਾ।ਪੈਨਯ 
ਧੈਨਕ ਸਭਿ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੨੯ ॥ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਨਿ ਬਾਤ ! 
ਕੀਨਸਿ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਨਿ ਤ੩੯। ਕਹਯੋ-ਤਮਹਿੰ ਇਹ ਰੀਤਿ ਨ 
ਆਛੀ । ਬਰਜਜਯੋ ਹੜੋ ਸਿਮਰਿ ਗਤਿ ਪਾਛੀ/੩੦॥ਇਹ ਰਹਿਬੇ ਕੀ ਰੀਤਿ 
"ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਕੇ ਤਿਜਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । “ਮੋਟਾ । ̀ ਵੱਛੇ ਵਾਲ । “ਦਾਸ । “ਜਲ । 
#ਪ੍ਤ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਘ ਸੂਝਜ । [ ੩੯੯੨) ਗਸਿ੧੧। ਸੰਨ ੪. 

ਨ ਤੌਹੀ । ਝਨਮ ਮਰਨ ਜਗ ਨੌ ਲਿਝ ਨੋਹੀ। ਤੁਮ ਨੇ ਸਕਲ ਬਾਨ ਇਮ 
ਕਰਨੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਸ਼ਿ ਸ਼ੁਭ ਨਹਿ ਬਰਨੀ-॥ ੩੧ ॥ ਗਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ 
ਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਦਾਲੋ । ਇਲੋ ਨ ੋਲਨਿ ਠਿਯ ਕਿਸ ਨਾਲੋ । ਤਜ3ੋ ਸ਼ਰੀਰ 
ਹੋਇ ਏਕਾਂਤ । ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਕੀ ਮਾਠੀ ਬਾਤ ॥੩੨॥ ਅਬਿਲੋ ਤਿਨ ਕੋ 
ਦੋ ਇਸਬਾਨ । ਕਰਹਿ ਅਰਾਧਨਿ ਬਾਛਾਂ ਠਾਨਿ । ਕਰਿਹੀ ਪੂਰਨ ਸੋ 
ਤਤਕਾਲਾ । ਇਮ ਗਰਦਿੱਤਾਂ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩੩॥ ਤਿਨ ਤੇ ਸੜ ਉਪਜੇ 
ਸ਼ਭ ਦੌਇ । ਗੁਰੁ ਹਰਿਰਾਇ ਧੀਰਮਲ ਜੋਵਿ । ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 
ਬਿਦਾਂਰੀ । ਗਰੁੜ। ਦਈ ਨ ਪੁੜਨਿ ਚਾਂਰੀ' ॥੩੪॥ ਲਾਯਕ,ਸਭ ਕੇ ਪੁੱਕ 
ਬਿਚਾਰੇ । ਹਰੀਰਇ ਨਿਜ ਬਲ ਬੈਠਾਟੇਪੌਤ ਪਬੀਨ ਸਕਲ ਗਨਭਾਰੀ। 
ਲਖਿ ਨਿਜ ਆਇਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥ ੩੫ ॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਦਿਨ ਏਕ । ਗਏ ਬਾਗ਼ ਮਹਿ ਸਹਿਤ ਬਿਬੇਕ । ਕਰਤਿ ਸੈਲ ਵਲਨਿ ਕੀ 
ਜਾਤੇ । ਖਿਰੇ ਅਨੇਕ ਦੰਗ ਦਰਸਾਤੇ ॥। ੩੬॥ ਉਪਬਨ” ਬਿਖੈ ਬਿਰਾਂਜੇ 
ਜਾਇ। ਮੈਤ ਪਿੜਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ । ਗਏ ਤਹਾਂ ਕੋ ਕੁਛਕ ਪਿਛਾਂਰੀ । 
ਸੇਵਕ ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖਕ ਸੈਗਾਰੀ ॥ ੩੭॥ ਗਰ ਮਹਿ ਜਾਮਾ ਜਿਹ ਸੌ ਪਾਲੇ॥ 
ਸੁਖਮ ਬਸਤ ਸ਼ੁਭਤਿ ਜਬਿ ਚਾਲੇ । ਮਗ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਕਸਮ ਇਕ 
ਖਰੋ । ਸੁੰਦਰ ਰੈਗ ਭੋਰ ਕੋ੧ ਖਿਰੋ ॥ ੩੮ ॥ ਜਾਮ ਸੈਗ ਅਟਕਿ ਸੋ ਟੂਟਾਂ। 
ਬਿਨਾ ਕੁਸਮ ਤੇ ਰਹਨੋ ਸੁ ਝੂਟਾਂ । ਮਿਲੋ ਪਿਤਾਮੇ ਨੋ ਪੁਨ ਆਇ। ਟੂਣ 
ਗੋ ਸੁਮਨਸ ਜਿਸ ਥਾਇੰ ॥ ੩੯॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਲਿਹਾਰਾਂ । 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋਂ ਇਮ ਬਾਕ ਉਦਾਰ੧-ਇਿਹਾਂ ਹਤੋ ਇਕ ਫੁਲ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਕਿਸਨੇ ਤੋਰ ਲੀਨਿ ਇਸ ਕਾਲ£-॥ ੪੦ ॥ ਦਾਸਨਿ ਭਨ?ੋ' ਬੈਦਿ ਜੁਥ 
ਹਾ੩-ਸ਼ੀ ਹਰਿਰਾਇ ਬਸ੩ ਕੇ ਸ੧'ਬਉ ਭਜੋ ਬ/੧ ਤੇ, ਲਾਗਿ ਸੁ ਟੂਰ। 
ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਤੇ ਜਾਠਤੋ' ਤੁਟਾ-॥੪੧॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰਮਾਈ। 
=ਜਿਨਹੁਂ ਬਸੜ ਏਤੋ ਗਰ ਪਾਯੋ । ਸੋ ਭਿ ਕੈ ਕਤੋ' ਨਹਿੰ ਚੱਲ ਹੈ' । 
ਇਤ ਉਡ ਬਾਗੂ ਤੇ ਜੋ ਹਲਿ ਹੈਂ-॥੪੨॥ਤਬਿ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸੁ ਮਾਨਿ॥ 
ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਤਿ ਹੇ ਮਹਾਂਨ । ਹਾਥਨਿ ਸੋਂ ਸੈਕੌਚਿ ਚਲੀਤੇ । ਬਾਕ 
ਪਿਤਾਸੇ ਕੋ ਬਰਤੈਤੇ ॥ 8੩ ॥ ਜਬਿ ਲੋ ਦੇਹ ਧਰਨੋ ਜਗ ਮਾਂਹਿ। ਚਲਝਿ 
ਬਸਤ ਕਰ ਛੋਰਯੋ ਨਾਂਹਿ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੜ ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ । 
“ਦਰ ਪੱ ਨੰ । “ਬਾਰ। ੧ਵੇਰ ਦਾ। ਰ ਰ 



ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਭਾ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੯੩) ਫਾਸਿ ੧੧। ਜੀਨ ੫ 

ਨਿਰਬਾਂਹ੧ੋ ਗਰੁਤਾ ਕਹੁ ਭਾਰਾਂ॥੪੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟਿਕੇ ਪਸ਼ਚਾਂਤੀ। 
ਡਿਨ ਕੀ ਭਈ ਲਖਹੁ ਸੋ ਬਾਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਾਛੇ।ਪਹੁੰਝੀ 
ਗੁਰੁਤਾ ਇਨ ਘਰ ਆਵੇਂ ॥ ੪੫ ॥ ਰਾਮਰਾਇ ਕੋ ਛੇਕ ਸੁ ਦੀਨਾ। ਨਹਿ 
ਗੁਰਤ' ਕੇ ਲਾਇਕ ਦੀਨਾ । ਗੁਰੁ ਹਰਿਰਾਇ ਸਹਿਤ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਪਹਂ- 
ਚਤਿ ਭੇ ਪਰਲੋਕ ਅਨੰਦ ਘਨ ॥੪੬॥ ਧੀਰਮੱਲ ਥਿਨ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ। 
ਗੁਰਤਾਂ ਕੀ ਲਾਯਕ ਹੁਇ ਜੋਈ । ਯਾਂਤੇ ਸੁਣਿ ਹੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਂਹ[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਹੈ ਇਨ ਕੇ ਪਾਹ॥੪੭॥ਜੋਗ ਮਾਠਿਬੇ ਜਾਨਹੁੰ ਸੋਇਸਕਲ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ 
ਹੋਇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਜਨਿ।ਧੀਰਮੱਲ ਹੈ ਗੁਰੁ ਮਹਾਨ॥੪੮॥ 
ਪਿਭ! ਪਿਭਮੇ ਗੁਰ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਕਾ੩ ਭੜੀਜ ਗੁਰੂ ਬਝੇਹੈ। ਤਿਨ ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ਚਾਤੜੀਭਯੋ ਗੁਰੂ ਜਗ ਮਹਿਂ ਬੱਖਯਾਤੀ ॥ ੪੯ ॥ ਇਸ 
ਪੀਢੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਜੋਈ । ਤਿਨ੍ਹੇ ਨ ਪਹੁੰਚਤਿ ਗੁਰਤਾ ਕੇਈ । ਯਾਂਤੇ ਕਰਿ 
ਬਿਚਾਰ, ਉਰ ਮਾਂਹਿ । ਗੁਰ ਲਖਿ ਪੁਜਹੁ ਇਨਹਿਂ ਉਮਾਹਿ? ॥ ੫੦॥ 
ਇਿਡਿ ਸ਼ੀ ਕੁ ਪ੍ਭਾਪ ਨੁਰਜ ਨ੍ਰਿਂ੯ ਇਕਾਦਾਜ਼ ਰਾਨੇ “ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮੋਭ ਭ ਬਰਨ? ਲਜ। ਚਡਰ %ਸ॥੪॥ 

੫, [ਮੱਥਣ ਸ਼ਾਹ ਬਕਾਲ]। 
ਰਹਗ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਵਸ ਪਠੇ ਸ ਨਰ ਸੋਢੀਨਿ । ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਕਹਤਿ ਮਹਾਤਮਨਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਮਹਿੰ ਲੀਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਭਈ 
ਨਿਸਾਂ ਤਬਿ ਮੱਖਣਸ਼ਾਂਹ । ਗਿਨਹਿ ਗਟੀ ਅਨਗਨ ਮਨ ਮਾਂਹਿ-ਕਯਾਂ 
ਕਰਤੱਬਯ ਮੋਹਿ ਕਹੁ ਅਹੈ।ਦਿਹ ਸਭਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਚਹੈ' ॥੨॥ 
ਗੁਰੁ ਪੁਰਨ ਕੀ ਅਸ ਨਹਿ ਬਾਤੀ।ਜੋ ਸਭਿ ਜਗ ਦਾਤ ਬੱਖਯਾੜੀ । ਸਭਿ 
ਕੇ ਜਾਚੈ ਦੇਵਤਿ ਜੋਇ।ਤਿਸ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਅਸ ਕਸ ਹੋਇ॥੩॥ ਧਨ ਹਿਤ 
ਮੋ ਪਹਿ ਮਠੁਜ ਪਠਾਏ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਤ ਬਨਾਏ । ਨਿਜ਼ ਨਿਜ 
ਉਸਤੜਿ ਕਹਿ ਹਿਤ ਪਾਇ। ਹੁੰਡੀ ਨਿਧਨ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਭਾਇ” ॥ ੪ ॥ ਮਮ 
ਧਨ ਜੋ ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਨਹਿ ਜਇ। ਅਸਮੰਜਸ” ਮੁਝ ਕੌ ਬਨਿਆਇ। ਭਏ 
ਸਹਾਇਕ ਸਾਗਰ ਮਾਂਹਿ।ਭਯੋ ਧਨੀ ਤਿਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ੫ਹਿ॥੫॥ਪਹੁੰਚੈ ਭੇਟ 
ਨ ਭਿਨ ਕੋ ਪਾਹੀ । ਇਸ ਤੇ ਬਡੋ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਆਹੀ।ਮੁਬ ਤੇ ਜਾਂਨਜੋ ਪਰੈ ਨ 
ਕਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋਂ' ਦਰਬ ਦਿਉ' ਸੋਈ ॥੬॥ ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ 
ਪਾਵੇ । ਕਹਿ ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਵੇਂ । ਆਵਨਿ ਸਫਲ ਹੋਹਿ ਤਬਿ 

“ਇਰਧਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੂੰਡੀ ਵਾਂਦੂ । “ਅਧੋਰ । _#੫੩-ਸਦ। 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਭੁਤਾ੫ ਮੁਰਜ। ____(੩੯੯8॥) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰ: ੫. 
ਮੇਰਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਪਰਸੋਂ ਗਰ ਧੈਰਾ-॥ ੭ ॥ 
ਦੁਰਿ ਆਈ ।-ਦਇ ਦੁਇ ਮੁਹਰ ਦੇਉ” ਸਭਿ ਤਾਂਈ । ਅਪਨ ਉਪਾਇਨ 
ਆਪ ਜਿ ਜਾਚੈਂ'।ਡਿਸ ਕੌ ਮੈਂ ਜਾਨੌ' ਗੁਰ ਸਾਦੈ॥੮॥ ਤਿਨ ਕੋ ਹੀ ਪੁਜਨਿ 
ਬਨਿ ਆਵੈ । ਗਤ ਜਹਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਜੂ ਜਨਾਵੈ । ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਉਪਾਇ 
ਨ ਦੂਜਾਂ। ਪਾਵੈ ਗੁਰੂ ਕਰੋਂ ਪਗ ੫ਜਾਂ-॥ ੯॥ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਿ ਕੈ 
ਉਰ ਮਹੀਆਂ । ਪਰਯੋ ਸੋਜ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਲਹੀਆ । ਜਬਿ ਪ੍ਭਾਤਿ ਹੋਈ 
ਉਠਿ ਕਰਿਕੈ । ਮੱਜਯੋ ਸਤਿਗਰੁ ਰਿਦੇ ਸਿਮਰਿਕੈਂ ॥੧੦॥ ਪਹਿਰੇ ਬਸੜੁ 
ਨਵੀਨ ਸਰੀਰ । ਕੁਛ ਧਨ ਲੀ ਸਗ ਕਰਿ ਭਟ ਭੀਰ। ਬਰਮੋ ਬਕਾਲੇ ਮਹਿੰ 
ਤਬਿ ਜਾਇ । ਪ੍ਰਥਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਢਿਗ ਆਇ॥੧੧॥ ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਹੁੜੇ 
ਜੁ ਪਾਸ । ਖਰੋ ਕਰਾਂਇ ਤਹਾਂ ਅਰਦਾਸ । ਪੰਚ ਅਸ਼ਰਵੀ ਦੇ ਨਿਜ ਹਾਬ। 
ਰਿਦੇ ਅਰਾਧੀਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਬ॥੧੨॥ ਪੁਨਹਿ ਧੀਰਮਲ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇ। 
ਦੋਇ ਅਸ਼ਰਵੀ ਧਰੀ ਬਨਾਇ । ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਦੋਨਹ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਹਿਰਦੇ 
ਅੰਭਰ ਗੁਰੂ ਨਿਹੋਰੇ" ॥ ੧੩ ॥-ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਜੇ ਤੁਮ ਬੀਜੈ । 
ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਮੋਹਿ ਤੇ ਲੀਜੈਭਏ ਸਹਾਇਕ ਜੇ ਤੁਮ ਜਾਇ। ਮੈਂ ਦਿਗ 
ਬੈਠਯੋ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ॥੧੪॥ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰਨਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਹਿ ਸਿਮਰੈ' 
ਤਹਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਮੀ-। ਰਿਦੇ ਬਿਖੇ ਕਹਿ ਰਹਜੋ ਘਨੇਰਾ -ਦੇ ਕੁਛ ਪਤਾ 
ਮੋਹਿ ਇਕ ਬੇਰ=-। ₹੫॥ ਬਡ ਮਸਨੰਦ ਬਿਛਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ । ਕੁਜ 
ਉਪਧਾਨੁ" ਆਸਰੋ ਲੀਨਸਿ । ਕੌਚਨ ਦੰਡ ਜਰਾਉ ਜਰੇ । ਗਹੇ ਸਮੁਖ 
ਜਿਸ ਕੇ ਨਰ ਖਰੇ ॥੧੬॥ ਰਵਿ ਸਮ ਬਿਜਨਾ” ਚਮਕ ਬਿਸਾਲਾ॥ ਛੁਰਤਿ 
ਚਮਰ ਚਾਰਹੁਂ ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਲਾ। ਨਰ ਅਨੋਕ ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਰੇ ਹੈਂ । ਅਨਿਕ 
ਕਾਮਨਾ ਬਿਨੌ ਕਰੇ ਹੈ' ॥੧੭॥ ਸੁੰਦਰ ਬਸੜ੍ਹ ਬਿਕੂਖਨ ਪਹਿਰੇ । ਬੈਠੜੋ 
ਹਰਖਮਾਨ ਮਨ ਠਹਿਰੇ। ਮੱਖਣਸ਼ਾਹੁ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਖ ਕਰਿਕੈ । ਕੁਛ ਉਦ- 
ਬੇਗ“ ਰਿਦੇ ਕਹੁ ਧਰਿਕੈ ॥ ੧੮ ॥ ਬੋਲਕੋ ਧੀਰਮੱਲ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । “ਗੁਰੁ 
ਘਰ ਕੋ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਬਭੇਗੇਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਦੇਤੇ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਭ ਲਤ” ॥੧੯॥ ਤਬਿ ਹੀ ਸਿਰੋਪਾਉ ਬਹੁ ਮੋਲੋ। ਦੀਨਸਿ ਆਨਿ 
ਮੇਵਕੇ ਬੋਲੇ । ਇਮ ਜਾਨੀ ਤਿਨ ਸਭਿ ਮਨ ਮਾਂਹਿ -ਬਹੁਤ ਭੇਟ ਪੁਨ 
"ਜੇ ਆਹੇ ਮੰਗਣ । ਮਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ੧ਸਰਹਾਣਾ । $ਪੱਖਾ । “ਘਬਰਾਹਟ । 

#ਂਮਪ-ਲਿਢੇਰਿਕੈ । 



__ ਸੂ ਗੁਰ ਪੁਤਪ ਸੂਰਜ! ( ੩੯੯੫! ਰਾਸਿ ੧੧ । ਸੰਸੂ ੫. 
ਐਨਹਿ ਪਾਹਹ ॥ ੨੦ ॥ ਅਬਿ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਟੇਕਨਿ ਆਯੋ।ਪੁਨ ਦੋ ਹੈ ਧਨ 
ਜੇਤਿਕ ਲਯਾਯੋ । ਹੈ ਇਹੁ ਬਡੋ, ਦੀਨ ਕੁਛ ਬੋਰਾ।ਰਹਿ ਦਿਨ ਕਿੜਿਕ 
ਅਰੰ੫ ਹੈ ਔਰ-॥੨੧॥ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿਉਪਦੇ ਸ਼ਹਿ 
ਧਨ ਹਿਤ ਜਿਮ ਦੇ ਇਹ । ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚਹਤਿ ਬਹੁ ਸੋਈ ।-੫੩ਾ 

_ਜਹਾਜ ਕੇਰ ਦੇ ਕੋਈ-॥੨੨॥ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਂਰਤਿ ਭਾ ਇਸ ਭਾਇ।-ਇਹ 
ਤੋ ਸਭਿ ਤੇ ਬਡਾ ਕਹਾਇ। ਦੋਸ਼ ਅਨੇਕਨਿ ਕੇ ਨਰ ਆਵੈ'। ਇਸ ਕੇ 
ਚਰਨਨਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇਂ ॥੨੩॥ ਗਾਦੀ ਦਿਯ ਜਥਾ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ। 
ਇਸ ਕੇ ਮਾਨ ਰਾਖਨੇ ਭਾਇ। ਕਿਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਯਨਿ ਕੇ ਦੀਨਿ। ੧ 
ਮਾਨ/ਹੇ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੨੪॥ ਗੁਰੂ ਹੁੜੇ ਜਬਿ ਬਿਦਤ ਸ਼ਰੀਗ ਤ ਬਿ 
ਭੀ ਬਹੁਤ ਜੁ ਮਾਨੁਖ ਭੀਰ । ਦੇ ਦੇ ਭੇਫ ਉਪਾਸਠਿ ਕਰਿਹੀਂ'। ਐਸ਼ੂਰਜ 
ਬਿਥੇ ਬਡੋ ਭਰਪੁਰ ਹੀ॥੨੫॥ਮੋਹਿ ਨ ਦੀਨਸਿ ਪਤ! ਜਹਾਜ।ਸਰਿਤਾਪਤਿ 
ਮਹੈ' ਰਾਖਸਿ ਲਾਜ । ਕਹੋ ਨ ਅਮਾਨਤ ਅਪਨੀ ਲੀਨਿ । ਕਰਜੋ 
ਕਾਜ ਮੁਝ ਕੋ ਲਖਿ ਦੀਨ ॥ ੨੬ ॥ “ਗੁਰੂ ਇਹੀ, ਲੀਨਸਿ ਗੁਰਿਆਈ॥ 
ਢਿਹ ਨਿਸ਼ਚ' ਕਿਮ ਮਮ ਠਹਿਰਾਈ” । ਯਾ ਉਸਤਤਿ ਕੋ ਕਰਤਿ ਘਨੇਰੇ 
। ਨਾਂਹ ਪਰਤ ਪਰਭੀਭ ੧ ਮੇਰੇ ॥ ੨੭॥ ਮਮ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ 
ਜਾਨ । ਤਹਿੰ ਸਹਾਇ ਕੀ, ਕਿਮ ਲਿਉ ਮਾਨੀ" । ਗੁਰੜ' ਮਹ ਸੈਸੇ 
ਇਸੁ ਮਾਂਹੀ । ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੁਖ ਪਰ ਨਾਂਹੀ=॥ ੨੮॥ ਭਯੋ ਦੀਨ ਮਨ 
ਮਖਣਸ਼ਾਹ।ਪੂਰ ਮਨੌਰਬ ਹੋਯਹੁ ਨਾਂਹ । ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਬੋਲਜੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। 
'ਆਵਿਸੁ ਦਹ ਦਰਸਾਉ' ਬਹੋਰੀ? ॥ ੨੯॥ ਮਸੜਕ ਟੇਕਿ ਉਠ/ਨ ਭਾ 
ਭਕਾਰ । ਧੋਰਮੱਲਯ ਨਿਜ ਹਾਥ ਪਸਾਰਿ। ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਯੋ ਕਹਿ ਬੰਨ। 

_ "ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ । “ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਵੇ ਬੱਬੇ । ਓਬੇ ਸਹਾਇਤਾ (ਤਿਸਨੇ) ਕੀਤ] ਹੈ 
ਇਹ (ਨੈਂ) ਕਿਵੇ' ਮੰਨ ਲਵਾਂ । ਰ੍ 

ਂ ਇਸ “ਜਬ! ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੈਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਉਸਨੂੰ ਪੋਰਨ ਲਈ 
ਕਹੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਸ 

___ ਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਦਿਆਂ ਪੂਜਾ ਬੀ ਹੈਂਦੀ ਸੀ, ਸੇ ਜੇ ਵਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈਦੀਆੰ ਤਾਂ 
__ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤ ਸੁ ? ਕਿਉ ਕਿ 

ਅੰਗ ੨੭ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਉ ਘਨੇਰੇ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਨਹੀ' ਆਉਂਦੀ । 



ਗੱ ਪੁਤਾਘ ਸੂਰਜ | ( ੩੯੯੬) ਥਾਸਿ ੧੧। 
ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਤੁਮਹੇ ਦਿਨ ਰੋਨ” ॥ ੩੦॥ ਬਦਨ ਤਸ 

ਭੇਰੇ।ਅਪਰ ਜਾਇ ਸੋਢੀ ਸਭਿ ਹੇਰੇ । ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੁਹਰ ਅਗਾਰੀ ਧਰ ਕੈ। 
ਸਭਿ ਕੇ ਪਇਨ ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ ॥ ੩੧ ॥ ਬਾਂਛਾ ਕਰਤਿ ਰਿਦੇ ਮਹਿ 
ਧੀਰ ।-ਦੇਹਿ ਪਤਾਂ ਕੋ ਜਲਪਿ ਗੈਭੀਰ' । ਮੈ ਤੇ ਲੋਹਿ ਅਮਾਨਤ ਆਪ।ਜੋ 
ਗੁਰਭਾ ਕੋ ਧਰੈ ਪ੍ਰਭਾ੫-॥ ੩੨ ॥ ਨਹਿੰ ਕਿਨਹੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਜਨਾਈ ।= 
ਹਮ ਜਹਾਜ ਤਵ ਦੀਨਿ ਲੰਘਾਈ-। ਸਾਦਰ ਸੋਢੀ ਸਭਿ ਬੈਠਾਵੈਂ ਸਹਿਭ 
ਬਯੈਗ” ਨਿਜ ਸਤੁਝਿ ਸੁਨਾਵੈਂ ॥ ੩੩॥ ਬਾਂਕ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਕਹੈਂ ਘਨੇਰੇ । 
ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇ ਮੋਲ ਬਝਡੇਰੇ । “ਹਮਰੋ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਤੂੰ ਭਾਰ।ਗੁਰੁ ਦੀਨਸਿ 
ਤੁਬ ਦਰਬ ਉਦਾਰ ॥ ੩੪ ॥ ਸਿੱਖੀ ਕੌ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰੈਤਾ । ਸਾਧ ਸਾਧ 
ਤੁਝ ਬਡ ਬੁਧਿਵੰਡਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਯੋ । ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰ 
ਸੋਗ ਹੀ ਲਕਾਯੋ? ॥ ੩੫ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮੁਖ ਮਧਰ ਬਦੇਨਾ। ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਸਿਖ ਕੋ ਕਰਹਿ  ੮< । ਅਪਰ ਰੀਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਜੇਈ। ਸਰਬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਿ ਹੈ' ਤੋਈ ॥ ੩੬ ॥ ਜਿਮ ਬਨ ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਗਪਤਿ" ਦੁਰ ਰਹੈ। 
ਸਭਿ ਮਗ ਬਠਪੜਿ" ਬਨਿ ਬਨਿ ਕਹੈ' । ਤਥਾ ਗੇਡਿ ਸਭਿ ਕਰਿ ਗੁ 
ਕੀ । ਨੰਹੋਂ ਪਰੋਤੂ ਸਿਖ ਆਸ ਪੁਰੂ ਕੀ"॥ ੩੭ ॥ ਕੇਹਰਿ ਕਰਮ 
ਕਰੇ । ਅਪਰ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਤ ਕਿਮ ਨਹਿ ਸਰੈ। ਇਮ ਮਨਾਇ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਸੋਢੀਨਿ । ਦੁਇ ਦੁਇ ਮੁਹਰ ਅਰਪਨਾ ਕੀਨਿ ॥ ੩੮ %-ਅੰਤ੍ਜਾਮਤਾਂ 

_ਕਿਸਰੂੰ ਨਾਂਹੀ-। ਮੱਖਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਿਯ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਭਬਿ ਚਲਿ ਗਯੋ 
ਆਪਨੇ ਡੇਰੇ । ਦੀਨ ਮਨਾ ਹੁਇ ਰਹਜੋ ਬਡੇਰੇ ॥ ੩੯ ॥-ਅਥਿ ਕਰਤਬ 
ਕਿਮ ਹੈ ਮੁਬ਼ ਨੀਕਾ । ਕਹਾਂ ਕਰਵਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨ ਠੀਕਾ"। ਮੰਦ ਭਾਗ ਮੈਂ 
ਅਪਨਿ ਨਿਹਾਰਾ । ਗਮਨ ਪੰਥ ਬਛੁ ਸਾਰਾ॥੪੦॥ਜਥ' ਕੋਹਰੀ 
ਕੰਦਰ ਮਾਂਹਿ। ਜਥਾ ਘਟ' ਮਹਿ ਰਵਿ ਦੂਰ ਜਾਹਿ । ਮਹਾਂਰਾਜ ।ਜਮ 
ਰਹਿ ਰਣਵਾਸੇ । ਛ੫ ਗੁਰੂ ਤਿਮ ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ॥੪੧॥ਸਭਿਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ 
ਸਾਰ ਸਰਬ ਕੋ । ਨਹਿੰ ਪਾਯਹੁ ਨਹ ਦਿਯੋ ਦਰਬ ਕੋ-੧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਚਿਡਵਡਿ ਦੁਚਿਤਾਈ । ਦੁਤਿਯ ਸਰਬਰੀ# ਸਰਬ ।ਬਤ'ਈ ॥ ੪੨ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਠ੪ ਪ੍ਭਾ੫ ਭੂਰਜ (੬੩ ਫਿਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸ “ਨੱਖਣਸ਼ਾਹ. ਉਪਾਫਿਨ_ਦੇਨਿ' ਪਰਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਨੇ ਅੰ? ॥ ੫ ॥ 

ਪੈ ਸਮੁੱਦਰ (ਦੀ ਗਲ) ਵਾ । "ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ । “ਸ਼ਰ । “ਪਰ ਬਿੰਘ ਦੀ ਆਸ 
ਦੀ (ਗੋਲ, ਨਹੀ ਕਰਦੇ । “ਠੀਕ (ਛਨਿਸਚਿਤ) ਗੁਰ (ਕੌਣ ਹੈ) (ਮੈਂ ਨਿਰਣੇ) 
ਸੁਕਿਆਂ । $ਊੂਜੀ ਰਾਵ । 

ਪੂਰੀ ਕਰਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰ 



__ ਰਰ ਪਰਪ ਸੂਰਸ। (੩੯੯੭) ___ ਰਸਿ੧੧।ਅ੧੬. 
ਰ ੬. |ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ]। _ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਕਲ ਗਾਂਮ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਭੀ--ਮੱਖਣ ਸਿਖ ਇਕ ਆਇ। ਦਈ 
ਉਪਾਇਨ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਜੋ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਬਾਇੰ--॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਭੋਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂਤ'। ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਜਗ ਬੱਖਯਾਂਤਾ। ੫ਤਿਬ੧ਰ੩। 

_ਧਰਮਾਂਤਮ ਰੂਪਾ। ਰੁਚਿਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਗੁਣਨਿ ਅਨੂਪਾ॥੨॥ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ਣੀ', 
__ ਦੀਰਘ ਦਰਸਾਂ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਜਾਨ ਪਰਾਇਣ ਹਰ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਾ,ਮਨ 

ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਕੁਲੀਨਾ । ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਪਰਮ ਅਦੀਨ' ॥੩॥ ਤਿਸ ਢਿਗ 
_ਗਏ ਦਾਸ ਤਬਿ ਦੌਰੇ । ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਟੌਰੇ । ਕਹਯੋ ਜਾਇ “ਹੇ 

ਝਬਿ ਸਿਖ ਗਯੋ ਵਹਿਰ ਧਨਵਾਰੋ॥੭॥ ਪੁੱਤ ਆਪ ਕੇ ਵਹਿਰ ਨ ਬੈਸ] । 
ਕ੍ਰਿਤ ਨ ਕਰਹਿ ਸਡਿ ਸੋਢੀ ਜੈਸੇ। ਕਿਮ ਆਵਹਿ ਧਨ, ਸਿਖ ਨਹਿੰ 
_ਸਾਨਹਿਂ । ਮਿਲਹਿੰ ਜਿ ਬੋਲਹਿ ਡਿਨ ਹੂੰ ਮਾਨਹਿ॥੮॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਮਾਤ 
ਗਈ ਸੁਤ ਪਾਸ । ੫ਉਵੇ ਹੁਤੇ ਉਠੇ ਸੁਖਰਾਂਸ। ਇਕ ਦੁਇ ਸਿੱਖਕ ਦਾਸ 
ਯਿਤ ਤੀਰ । ਪਿਖਮੋ ਪੁੰਤ੍ ਕੋ ਰਿਦਾ ਰੰਡੀਰ॥੯॥ ਤਊ ਸ਼ਰੀਕ ਕ੍ਰਿਤ” ਕੋ 

_ਦੇਖਿ । ਕਹਜੋ ਪੁੱਤ ! ਹੇ ਬੁੱਧਿ ।ਬਸ਼ੇਖਬੈਠਹੁ ਵਹਿਰ ਦਿਖਾਵਹੁ ਆਪ । 
ਕਰਹੁ ਮਸੈਦਨਿ ਸੈਗ ਮਿਲ।੫ ॥੧੦ ॥ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਦਿਹ ਗਾਦੀ । 
ਕਰਹੁ ਰੀਡਿ ਜਿਮ ਹੈ ਗੁਰੁ ਆਦੀ । ਦਰਸ਼ਨਿ ਦੋਹ ਉਪਾਇਨ ਲੋਹੁ । 
ਬੈਠਹੁ ਬੋਲਹੁ ਸਹਤ ਸਨੇਹ ॥ ੧੧॥ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਸਿਖ ਚਲਿ ਆਯੋ । 
ਵਮਿਠਾ ਬੇਲਣ ਵਾਲੀ । "ਪ੍ਰਸਿਨ ਰੂੰਪ । “ਬਹੁਤ ਉਢੀ ਆਤਮਾ ਵਾਨੀ । "ਮਸੈਂਦ ਤਿਸ (ਸਿੰਘ) 

__ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ( ਧੀਰ ਮੱਲ ਦਾ ) ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । %( ਮੇਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ) ਪੁਛਿਆ । #ਜੇ 
(ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ) ਮਿਲਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਹੀ ਸਿੱਖ) ਮੰਨ ਹਨ । “ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ । 

ਰ $ਦੇ ਗੀਰ ਮੱਠ ਨੰ ਹਚ ਸੇਢੀਆਂ ਵਾਂਝੂ ਤੇ ਪੰਜ ਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡੇਠਾ (ਸਾ. ੫ 

_ਜਖਾਫਫਿ ਗ੍ਰਿਹ ਬੈਸੇ। 



_..| ਗੁਥ ਪੁਤਾਪ ਸਰਜ। (੩੯੯੮) ____ ਲੱ ੧੧। ਸੰਧੂ£, 
_'ਸਭਿ ਗੁਰੁਬੈਸਹਿ ਦਰਬ ਚਵਾਯੋ। ਤੁਮ ਭੀ ਵਹਿਰ ਹੋਤਿ ਵਿਗ ਆਵਡਿ। 
ਸਭਿ ਕੇ ਸਮ ਪਿਖਿ ਧਨ ਅਰਪਾਵਤਿ ॥ ੧੨॥ ਹੈ ਸੁਤ ! ਜੋ ਪਰਿਵਾਬ 

__ਗੁਜ਼ਾਰ।ਆਂਇਿ ਵਹਿਰ ਤੇ ਹੋਤਿ ਅਹਾਰ॥ ਕਰਹਿ ਸ਼ਰੀਕ ਈਰਖਾ ਸਾਰੇ । 
=ਹਮ ਗੁਰੁ ਹਮ ਗੁਰੁ-ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੇ ॥੧੩॥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਹੁ ਕਰਨਿੰ 
ਉਪਾਇ। ਜਜੋਂ ਜਨੋ ਲੋਹਿ ਮਸੇਦ ਮਿਲਾਇ। ਜੋ ਮਸੇਦ -ਮਿਲਿ ਨਿਜ 
ਪਖ ਧਾਰੇ । ਦੇਸ਼ਨਿ ਸੈਗਤਿ ਲਾਇ ਸੈਗਾਰੈ ॥ ੧੪॥ ਅਰਪਾਵਹਿ ਧਨ 
ਡਿਨ ਕੇ ਪਾਸ।ਬਹੁ ਬਡਿਆਇ ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਧਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਾਰੇ 
ਭਏ । ਐਸ਼੍ਰਜ ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਢਿਗ ਬਿਏ ॥ ੧੫॥ ਪਾਛਲਿ ਗੀੜਿ 
ਡਯਾਂਗ ਦਿਹੁ ਤਾਤ | ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬਰਤਹ ਬੱਖਯਾਂਤ । ਅੰਤਰ ਬੈਠਯੋ 
ਲਖਹਿ ਨ ਕੌਈ । ਕਿਮ ਪੂਜਹਿ ਤੁਮ ਕੋ ਸਿਖ ਜੋਈ॥ ੧੬॥ ਤੁਮਰੇ 
ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਜੈਸੇ । ਕਰਹੁ ਅਚਰਨ, ਨੀਕਿ ਬਿਧਿ; ਤੈਸੇ" । ਨਰਨਿ 
ਬਿਖੈ ਕਰਹਿ ਨ ਥਿਵਹਾਰਾਂ । ਭਿਹ ਕੋ ਕਹਹੈੰ-ਏਹ ਮਭਵਾਰਾਂ-। ੧੭॥ 
ਹੈ ਸੂਤ ਯਾਂਤੇ ਬੇਠਹੁ ਬਾਹਰ । ਬੋਲਹੁ ਮਿਲਹੁ ਹੋਹਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਗਪਿਖਹੁ 
ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਤਿ ਕ੍ਰਿਤ ਜੈਸੇਦਰਬ ਉਪਾਵਹਿ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ॥ ੧੮॥ ਅਪਨ 
ਆ੫ ਕੋ ਬਡੋ ਕਹਾਹਿਂ ।-ਹਮ ਹੈ' ਗੁਰੂ=ਕਹਹਿੰ ਸਭਿ ਮਹ । ਪਿਤਾ 
ਖਿਤਾਮਾਂ ਮਹਡ ਤੁਮਾਰਾ । ਤਿਨਹੁੰ ਬਾਨ ਨਿਜ ਲਖਹੁ ਉਦਾਰਾ?॥੧੯॥ 
ਜਨਨੀ ਗਿਰਾਂ ਸੁਨੀ ਕਰਿ ਮਨ । ਨਹਿ ਉੱਭਰ ਦੀਨ।ਸ ਬਿਧਿ ਕੌਨ। 
ਹੁਝੇ ਸਮੀਪਿ ਸਿੱਖਕ ਅਰੁ ਦਾਸ । ਜੋਰੇ ਹਾਥ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ॥ ੨੦ ॥ 
“ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੁ ਜੀ ? ਸਭਿ ਲਾਯਕ %੫। ਤੁਮਰੋ ਸਭਿ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤ।੫। 
ਸਿੱਖਕਨਿ ਦੇਹ ਦਰਸ, ਨਿ ਸਤਾਰਹੁ । ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਹਿਡ ਬਾਕ ਉਚਾਰਹੁ 
॥੨੧॥ ਰੌਰਾ ੫ਰਯੋ ਬੀਚ ਗੁਰਿਆਈ । ੜੂਮ ਛਿਪ ਰਹੇ ਨ ਜਾਨੇ ਜਾਈ। 
ਕਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਨਿ ਪੂਰੀ । ਆਵਹਿ ਦਰਬ ਅਰਪਿ ਹੈ' ਭੂਰੀ ॥੨੨॥ 
_ਜਥੀਹ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਯ ਸੁ ਆਵਾ । ਕੇਟੈ' ਸਭਿ ਸੋਢੀਨਿ ਚਫਾਵ' । ਤਬਿ 
ਮੈ' ਚਹਯੋ ਜਾਉ' ਤਿਸ ਪਾਸ। ਕਰੇਂ %੫ ਕੀ ਬਾਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥ ੨੩॥ 
ਭੀਰ ਨਰਨਿ ਕੀ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਅਨੰਦਤਿ ਡਹ। _ 
“ਤਿਵੇਂ (ਆਪ) ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਛ0 ਨਾ ਪੂਗੁਫ ਰੋਕੇ -ਢਫ਼ਸ਼ਠ ਦਿਓ । 
(ਕਮਲਾ । “ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀ' ਹਲ ਤੇ ਫੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਮ ਗੁਠੂ 
ਹੈ” ਤੇ ਡੂਸੀ' ਗੁ ਹ ਤੇ ਢੇਫ ਛੁਪਦੇ ਹੈ । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਗ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਵਜ । ( ੩੯੯੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਲੰਸੂ 2 

ਪਹੁਚਯੋ ਗਯੋ ਨ ਵਿਗ ਤਬਿ ਮੋਹੀ । ਨਿਕਸਨਿ ਵਹਿਰ ਗਾਮ ਤਿਸ 
ਹੋਹੀ ॥ ੨੪ ॥ ਦੇਖਿ ਸੁ ਮੈਂ ਹਟਿ ਰਟਾਨੋ ਪਿਛਾਂਰੀ । ਅਪਰ ਨ ੩ਧਿ ਭਿਨ ਡਿਸੈ ਉਚਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਨੌਦ । ਆਖਯ' ਤੇਰਾਬਹਾਦਰ 
'ਦੇਦਾ ॥੨੫॥ ਸੋ ਆਵੜਿ, ਜਝਿ ਇਮ ਸਨਿ ਲੈਤੋਰਾਵਾਰਿ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ 
ਦੇਤੋ । ਕੇੜਿਕ ਦਿਵਸ ਰਹ2 ਜੇ ਵਿਹਾਂ। ਤੋ ਹਮ ਜਾਇ ਜਨਾਵਟਿੰ 
ਡਹਾਂ॥ ੨੬॥ ਸੋ ਸਿਖ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਆਇ ਬਿਲੋਕਹਿਰੋ 
ਤਤਕਾਲ” । ਲੂ ਗੁਰੁ ਤੋਗਝਹਾਦਰ ਸੰਨਿ ਕੈ । ਝਰਜਨਿ ਕੀਨਸਿ 
ਬਾਕਨਿ ਭਨਿ ਕੈ ॥ ੨੭॥ ਹਮ ਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਝਾਂਹਰ ਕਰੋ। ਪਠ ਨ 
ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਉਰ ਧਰੋ । ਜੋ ਮਾਨੁਖ ਇਮ ਕਰਿ ਹੈ ਕਾਰਾਂ । ਤਿਹ ॥੪ 
ਹੱਇ ਦਰਗਹਿ ਮਹਿ ਕਾਰਾਂ ॥ ੨੮॥ ਯਾਂਤੇ ਤੁਸ਼ਨਿ ਪਿਖਹ ਤਮਾਸ਼ਮਜਿਮ ਹੱਦ ਕਰਤ ੫੪੪ ਝਲਸ”? । ਸਨੜਿ ਸ਼ਿੱਖਜ ਉਪਜਨੋ ਉਰ ਤਾਂਸਾ । 
ਭਈ ਮੋਨ ਕੁਛ ਮੁਖ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ॥੨੬॥ਜਨਨੀ ਦਿੰਡ ਮਾਨ ਉਠਿ ਆਈ। 
ਸੁਤ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਨਤਿ ਅਰਗਾਈਬਡਬੈਰਾਗਵਾਨ ਸਤ ਜਾਨੇ।ਰਿਦਾਪਰਮ 
ਬਯਾਕੁਲਤਾ ਠਾਨੇ॥੩੦॥ਦੋਹਰਾ॥ਦਿਮ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਭਾ ਲਿਯੋ ਕਿਤਿਕ 
ਸੁਨਿ ਕਾਨ । ਅਥਿ ਮੱਖਣ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਮਿਲਿਬੋ ਕਰਵਿ ਬਖਾਨ ॥੩੧॥ ਦਲ 

ਇੰਭਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਗਾਪ ਨੂਰਜ ਚਿ“ਦੇ ਇਕਾਦਜ਼ਿ ਰਾ? “ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਮਾਤਾ” ਪਨੇਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣਨ ਸੰਗੁ । ੬ ॥ 
7, [ਮੱਥਣ ਸ਼ਾਹ ਭੇ ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ਤੇਗ ਬਹਰਦਰ ਜੀ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਚਿੰਤਮਾਨ ਚਿਤ ਮਹਿੰਦ ਅਧਿਕ ਮਨ ਣੌ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ । ਜਾਮ 
ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਿ ਕੈ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਬਿਧਿ ਨਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਪੁਜੀ 
ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਪਠਿ ਪਠਿ ਦਰਸ ਕਾਮਨਾ ਠਾਨੀ ।=ਸ਼੍ਹੀ ਹਰਿ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਨਹਿੰ ਝੂਠੇ । ਮਿਟਹਿੰਨ ਹੀ, ਹੁਇ ਅਪਰ ਅਪੁਟੇ“॥੨॥੦ਵਿ$ 
ਸੀਤਲ, ਨਿਸਪਤਿ? ਤਪਤਾਵੈ । ਪਵਨ ਟਿਕਹਿ, ਨਿਜ” ਮੇਰ ਹਿਲਾਵੇ। 
ਅਚਲ' ਚਲ/ਹ', ਸਿੰਧੁ ਸੁਕ ਜਾਈ । ਹਿਮ ਸਮ ਪਾਵਕ'" ਤੇਜ ਬਨਾਈ॥ 

“ਨਾਮ । “ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕਾੰੜ੍ਰ ਮੁਕਬਲੇ ਇੱਚ ਜਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੇਰੋਰਾ । “ਚੱਪ ਹੇ ਗਈਂ । ੧ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ) ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ । “ਹੋਰ ਗਲ! ਭਾਵੇ” ੫ਠੀਆਂ 
ਹੈ ਜਾਣ । €ਸੂਰਜ । “ਦੰਦ੍ਮਾਂ । ੯ਅਪਣੇ %॥4 ਨੂੰ । ੯ਪ੍ਰਿਵਵ) ਚੱਲ ਪਵੇ । (ਅ) ਅਚਲਾ। 
ਚਲਹਿੰ=ਪਹਾਤ ਤੁਰ ਪੈਣ । "੯ ਬਰਵ ਅਗ ਵਾਂਕ । __ ₹ਪਾ੧-ਪਾਵਨ ਨਿਕਫ ਨਿਜ। 



ਸੀ ਗੁਫ ਖੁਤਾਘ ਸੁਰਜ। ___ (8੦66) ___ਫਾਸਿ੧੧।ਅੰਸੂ5, 

ਭ॥ ਉਝੁਗਨ" ਕੋਹ ਉਲਟੇ ਵਿਰਿ ਧਾਵੈਂ । ਨਿਜ ਮਿਰਜਾਦਾ ਜਗਤ 
ਨਸਾਵੇ” । ਤਉ ਨ ਸਤਿਗਰ ਹੁਇ ਬਚ ਕੂਰਾਂ । ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇਨਿ ਬਰ 
ਬੁਰਾ ॥ ੪ ॥ ਕਹਨੋ “ਬਕਾਲੋ ਮਹਿ ਗੁਰ ਰਹੈ । ਬਾਬਾ ਨਾਮਾ ਬਾਕ ਤਿਨ 
%ਹ । ਘਛੰਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਿ ਗਤਿ ਐਸੇ। ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਮੋਹਿ ਮਹਿ ਠੋਨੇ॥੫॥ 

ਜਿਸ ਤੇ ਮਝ ਨਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿਅਪਨੋ ਆਪ ਛਪਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ। 
ਇਨ ਦੋਖੇ 7' ਹਟਿ ਤੈ ਜਾਵੇਂ । ਮਨਮੁਖਤਾ ਪਦਵੀ ਕੌ ਪਾਵੇ ॥ ੬ ॥ 

ਸਿੱਖਯਨਿ ਬਿਖੈ ਬਿਦਤ ਹ੍ਰੇ ਐਸੇ । “ਮੱਖਣ ਗੁਰੂ ਨ ਦਰਸਜੋ ਕੈਸੇ” । ਮੁਬ 
ਪਾਛੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰੁ ਸੂਰ । ਪੁਗਣ ਹੋਹਿੰਗੇ ਜਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ॥ ੭ ॥ ਸਰੀ ਹਰਿ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਹਇ ਸਾਚਾਂ । ਮੈਂ ਪਰੇਤ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰ ਕਾਚਾ । ਯਾਂਤੇ ਖਾਨ 
ਪਾਠ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕੈ।ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਤਿਗਰੂ ਸਿਮਰਿਕੈ”ੈਂ॥੮॥ ਨਿਜ ਸ੍ਰਾਮੀਕੋ _ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਅਪਨੇ ਪਾਨ ਨਸਾਵੋਂ-। ਆਪਨਿ ਸਾਂਬ ਸੁ ਨਹੀਂ 
_ਬਖਾਨਾ£। ਨੇਮ ਬਿਖਾਦਮਾਨਿ 'ਮਨ ਠਾਨ!॥ ੯ ॥ ਭਈ ਭੌਰ ਬੈਠਮੋ 
ਠਿਜ ਝੇਟੇ । ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨਤੀ ਕਰੜਿ ਘਨੇਰੇ। ਦਿਵਸ ਚਵਜੋ ਕੇਡਿਕ 
ਜਬਿ ਹੇਰਿ ।ਨਰ ਸੋਵਿਨਿ ਤੇ ਪਹੁੰਦੇ ਫ਼ੋਰ ॥ ੧੦ ॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਈਠੇ 
ਭਬਿ ਆਇ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਂਤ ਬਨਾਇ। ਮੱਖਣ ਕੇ ਉਰ ਲਗਹਿ 
ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਂਦਮਾਨ ਮਨ ਹੋਈ ॥ ੧੧ ॥ ਕਹਭਿ ਪਰਸਪਰ 
ਬਾਕ ਘਨੇਟੇ । ਬੈਠਜੋ ਝਿੜੀ ਕਿੜਿਕ ਜਬਿ ਦੇਟੇ।ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਮਨ 
ਕਹੋ । “ਅਪਰ ਭਿ ਏਢੀ ਕੋ ਇਕ ਰਹਜੋ ॥੧੨॥ ਜਿਸ ਢਿਗ ਮੋ ਤੇ ਭੇਰ 
ਨ ਗਈ । ਅਪਨਿ ਆਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਦਈ । ਹੋਇ ਜਿ ਕੋਇ ਬਤਾਵਹੁ 
ਮੋਹੀ । ਮਮ ਆਗਮਨ ਸਫਲਤ' ਹੋਹੀ! ॥੧੩॥ ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦ ਮੇਵੜਨਿ 

` ਸਾਰੇ । ਕਰਿ ਬਿਚਾਰਿ ਕੌ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । ਮੰਕਤਿਕ ਰਹਤਿ ਬੈ ਬੀਚ 
ਬਕਾਲੋ! । ਆਇ ਵਹਿਰ ਤੇ ਕਿੜਿਕ ਬਹਾਲੋ ॥ ੧੪ ॥ ਸੁਰਜਮੱਲ ਕੀ 
ਸੇਡੜਿ ਆਦਿ । ਸਭਿਨਿ ਭੇਟ ਦੇ ਸਹਿ ਮਿਰਜਾਦ । ਇਕ ਗੁਰੁ ਹਰਿ- 
ਗਬਿੰਦ ਕੋ ਨੌਦ । ਆਖਯ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੋਦ ॥੧੫॥ ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਧਿਨਹਿ 
੧ਤਰੇ। “ਸਭ ਦੀ ਅਪਨੀ ਮਿਰਜਾਦਾ ਜਗ ਤੋਂ ਨੌਸ ਜਾਵੇਂ । ਵਆਪਣੇ (ਸੋਗੀਆੰ) ਲਾਲ 
ਕਹੀਂ ਕਿਹਾ । ੯$ਖ ਬਾਲਾ ਨੇਮ ਮਨ ਫਿਦ ਧਾਜਿਆ । '%) ਵਿਖਾਦ ਮਾਨ ਹੋਕੇ (ਅੰਨ ਲ 
ਛਕਣ ਦਾ) ਮਨ ਵਿਚ ਨੈਮ ਭਰ ਟਿਆਂ । 4 _ਬਿਚਰਿ ਕੈ ਰ 

1ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਵਾ ਗੁਹੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹੇ ਸੋਚੀ ਵਾਕ ਸੂਫਕੇ ਬਕਾਲ ਆਏ ਸਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੦੧। ਗੱਸਿ ੧੧। ਲੀ: 5, 
ਜਗ ਇਿਵਹ ਹਾਰ । ਲਹਿ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹਿੰਨ ਉਚਾਰੇ । ਜਹਾਂ ਇਕਾਂਤ 
ਥਾਇ ਤਹਿ ਰਹੈ । ਮਸਤ ਰਿ ਸਦਾ ਜਿਸ ਅਹੇ । ੧੬॥ ਬਦਨ 
ਅਛਾਦਨੋ ੫ਪਰ੧ੋ ਰਹਡਿ ਹੈ । ਲੋਠਿ ਦੇਨ ਕੀ ਸਧਿ ਨ ਲਹਤਿ ਹੈ। ਗਿ 
ਕਦਾਚਿਡ ਕੋ ਤਿਹ ਮਾਨਹਿ ।=ਅਹੈ ਨਲਾਇਕ-ਸਕਭਿ ਹੀ ਜਾਨਹਿੰ 

__॥੧੭॥ ਖਾਂਨ ਪਾਨ ਕੀ ਭੀ ਸੁਧਿ ਨਾਂਹੀ । ਕਹਾਂ ਅਪਰ ਕੀ ਹ੍ਰੈ ਡਿਹ 
`ਮਾਂਹੀ । ਰਹਿ ਨ ਸਕਹੁ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਤਾਂਹੀ । ਤੋਂ ਤੁਮ ਪਿਖਹ ਜਬਾ ਗਤਿ 
ਆਹੀ?” ॥ ੧੮ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਸ਼੩ਵਾ” ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ । ਕਛਕ ਭਯੋ ਮਨ ਮਹਿ 
ਉਤਸਾਂਹ । ਦਹਨ ਬਿਲੋਚਨੇਂ ਵਰਕਨਿ ਲਾਗ॥ਮਨਹੁੰ ਅੰਕ੍ਰਰ ਉਪਾਵਨਿ 
ਲਾਗਾ ॥ ੧੯ ॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕਹਯੋ “ਝਲਵਿ ਡਿਨ ਪਾਹੀ।ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨ 
੮੩੫ ਦਰਸਹੀ? । ਡੁਯਾਰੀ ਕਰੀ ਗਮਨ ਕੇ ਕਾਰਨਿ । ਧੀਰਮੱਲਤ 
ਨਰ ਕਿਯ ਹਟਕਾਰਨਿ ॥ ੨੦॥੪੩ਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਨ ਡਿਨ ਪਹਿ ਜਾਨੋ 
ਜਿਹ ਸੁਭਾਵ ਪਰਮੱਤਿ ਮਹਾਨੋ। ਮਿਲਹਿ ਤੁਮਹਿੰ ਕੈ ਮਿਲਿ ਹੈ ਨਾਂਹੀ। 
ਲਘ ਕੌਸ਼ਠ ਮਹਿ ਪਰਨੋ ਰਹਾਹੀ॥ ੨੧॥ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਸਮਾਨ ਜਿਸੂ ਕੇ। 
ਰਾਂਗ ਨ ਦੇਸ਼ ਨ ਮੋਹ ਡਿਸੂ ਕੇ । ਗੁਰਤਾ ਰੀਡਿ ਨਹੀ ਕੁਛ ਜਾਨੈ । ਗੁਰੁ 
ਜੋਨਿ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪਛਾਨੈ? ॥੨੨॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਨਰ ਸੋਢੀਨਿ।ੜਿ 
ਬਾਕ ਕੌ ਪੂਜਨਿ ਕੀਨਿ"। “ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੀ ਜਥਾਰਬ ਏਹੁ । ਉਚਿਤ ਨ 
ਗੁਰਤਾ ਕੇ ਬਿਧਿ ਕੋ;7॥ ੨੩॥ ਸੁਨਿ ਮੱਖਣ ਕੁਛ ਮਨ ਨਹਿ ਆਨੀ । 
ਚਹਤਿ ਦੇਖਿਬੇ ਸੈਸੇ ਹਾਨੀ । ਲੇ ਕਰਿ ਸੋਗ ਨਰਨਿ ਕੀ ਭੀਰ । ਚਲੜੋ 
ਪਰਸਬੇ ਗੁਟੂ ਗੈਭੀਰ ॥ ੨੪॥ ਸਭਿ ਸੋਵਿਨਿ ਕੇ ਮਾਨਵ ਸਾਬ। ਗਮਨ ਕੋ 

ਪਗ ਪਾਬ“ । ਡਰਕਹਿਂ ਰਿਦੇ--ਹੋਹਿਂ ਗੁਰੁ ਏਹੀ । ਮੋਹਿ 
ਜਿਆਵਹਿੰ”ਜਾਨਿ ਸਨੋਹੀ।੨੫॥ਨਾਂਹਿਤਮੋਹਿ ਮਰਨ ਅਬਿ ਆਯੋ।ਪੂਰਬ 
ਪਰਣ ਨ ਮਿੱਥਯਾ ਗਾਯੋ-। ਜਬਹਿ ਭੀਰ ਸੋ ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਸ਼ਰਵਣ ਪਰੀ ਧੁਨਿ ਜਾਈ ॥ ੨੬ ॥ ਪਠਜੋ ਦਾਸ ਰੋਕਨਿ ਤਿਨ ਕੇਗਕਹਨੋ 
ਸਭਨਿ ਸੋਂ ਆਗੋ ਘੇਰ । “ਮੱਖਣਸ਼ਾਂਹ ] ਸੁਨੋ ਗੁਰੁ ਬੈਨ। ਥਾਨ ਕੁ ਸ਼ਾਂਦੋ 
ਅੰਤਰ ਹੈ ਨ ॥ ੨੭ ॥ ਮਿਲਨਿ ਲਾਲਸਾ ਜੇ ਤੁਝ ਉਰ ਮੈਂ।ਹੋਹਿ ਇਕਾਕੀ 
ਪਰਵਸ਼ ਘਰ ਮੈਂ । ਅਦਬ ਸਾਬ ਤੁ ਸ਼ਨਿ ਮੁਖ ਧਾਰੋ। ਤਿਨ ਰਜਾਂਢਿ ਤੇ” 
ਹਦ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਹਂ ਮੰਨ ਪਿਆ। “ਮਣਕੇ । “ਬਹੁਤ ਮਸਤ । ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਵਾਲ਼ਾ 
ਰਹ ਜਰ ੯ _<ੰਪ੍ਰੰਢਤਾ ਕੀਤੀ। “ਗਿਹ । #$ਦਨੀਲ ਧਾਰਟਾ ਹੈ, ਸੋਢਦਾ ਹੈ “ਜਿਵਾਵਰ। 

ਜਾਣਕੇ । ੯੨੧੫ #੫੩=ਦਿਮ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਢ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੦6੨) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਨੂ ੭. 

ਜਾਇ ਨਿਹਾਰੋ'? ॥੨੮॥ ਸਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਕੋ ਠਾਂਦੇ ਕਰਿਕੇ । ਆਪ ਪਵੇਸ਼ਮੋ 
ਅੰਤਰ ਘਰ ਕੇ । ਜਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਕਾਕੀ ਅਹੈ' । ਅੰਤਰ ਇੱਤਿ ਸਵਾ 
ਹੀ ਰਹੈ' ॥ ੨੯॥ ਰਿਦੈ ਵਿਚਾਰਤਿ ਨੀਕੇ ਜੋਵਾ।-ਆਇ ਸਮੋ ਬਿਦਤਨਿ 
ਕੋ ਹੋਵਾ। ਭਾਰੀ ਮਹਾਂ 2ਟ” ਹੈ ਜੋਇ। ਬਨਿ ਆਈ ਸਿਰ ਧਰਨੀ 
ਸੋਇ॥ ੩੦ ॥ ਅਬਿ ਜੇ ਇਸ ਕੌ ਪਤਾ ਨ ਦੇ ਹੈ । ਗਰ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ 
ਤਬਿ ਜੇ ਹੈ । ਸ਼ਰਧਾਂ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਨਹਿ ਰਹੈ ।-ਨਹਿਂੰ ਗੁਰ ਪੁਰਨ=ਲੋਂ 
ਸਭਿ ਕਹੈ' ॥ ੩੧ ॥ ਮਨਿ ਕਰਿ ਕੈ ਇਨ ਸਭਿ ਪਤਿਯਏ" ।ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ 
ਨ ਮਨੋਰਬ ਪਾਏ । ਜਿਸ ਗਤਿ ਕੌ ਲਖਿ ਕੀਨ ਸਹਾਇ”। ਅਟਕੜੋ 
ਪੋ੩“ ਸੁ ਪਾਰ ਲੀਘਾਇ ॥ ੩੨॥ ਸੋ ਗੜਿ ਅਬਹਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਹੋਈ$। 
ਬਿਨਾ ਕਿਯੇ ਤੇ ਸਰੈ ਨ ਜੋਈ । ਸ਼ਰਧਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਪੰਗਿਪਾਨ 
ਤਜਨਿ ਲੋ ਸਾਹਸ” ਇਨ ਕਰਿ ॥ ੩੩॥ ਜੇ ਨ ਬਤਾਵਹਿੰਗੇ ਇਸ ਤਾਂਈ। 
ਹੁਇ ਨਿਗਾਸ ਕੋ ਸੈਕਟ ਪਾਈ । ਇਿਕ ਤੋ ਦਰਬ ਲਕਾਇ ਬਹੁਤੇਰ" । 
ਦੁਤੀਏ ਆਯਹੁ ਦੂਰ ਬਡੇਰਾਂ ॥ ੩੪॥ ਤਿਡਿਯੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਿਖ 
ਭਾਰੀ । ਚੜ੍ਰਬ ਪ੍ਣ ਕੌ ਠਟਜੋ ਬਿਚਾਰੀ। ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਅਸਮੰਜਸ ਹੋਇ। 
ਯਾਂਤੇ ਪਤਾ ਕਹੈ' ਇਸ ਸੋਇ-॥ ੩੫॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਗਾਂ ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ । 
ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਬੰਦਿ ਕਰ ਤਾਂਹਿ। ਦਇ ਦੀਨਾਰ ਅਗਾਂਰੀ ਧਰੀ । ਸੋਉ 
ਰਿਦੈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ ॥੩੬॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਦ। ਕਹਜੋ 
ਹੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ ! ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਅਹੈ ਉਪਾਇਨ।ਸੋ ਦੀਜਹਿ, ਨਹ 
੧ਉਨ੍! ਦੀ ਰਜ਼ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਾਲ ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੇ“ਪੰਤ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ/ਪਰਖੇ ਹਨ।ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਘ 
ਗਾਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ;ਤੇ ਗੁਰੂ ਦ ਬਿਰਦ ਹੈ ਬਾਟੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਉਲਾਮ੍ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਲਖਕੇ ਇਸਦਾ ਫਸਿਆ ਜਹਾਛ 
ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । “ਜਹਾਜ਼ । #ਭਾਵ ਉਸੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਰ:ਤੀ ਟੁਣ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਮਰੇਗਾ ਆਦਿ, ਜੈ ਐੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ?ਰੌਸਲਜ। 
ਦਪਿੱਛੇ ਨਿਰਮ ਤੇ ਨੈਕਟ ਕਹੇ ਹਨ । ਸੇ ਨਿਰ'ਸ/ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੁ ਟੋਈ ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਜੋ ਧਨ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਕਿਸਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੁਣ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਧ5 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਿਰ।ਸਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ।ਕ ਗੁਹੂ ਹੈ 
ਹੀ ਨਹੀ; ਫਿਰ ਨਕਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗ' ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੇ ਪੂਣ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾਂ ਲੱਡਾ 
ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਜਬ ਪ੍ਰਾਂਛਾਤ ਤੱਕ ਔਪੜੇਗਾ । ੯ਊੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਹੇਵੇਗਾ ? ਰੀ ਸੁੱਖਣਾਂ ਵਾਠਨੀ ਰਕਮ 
ਆਂ੫ ਮੰਰੇਗ/. ! 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੦੦੩) ਥਾਸਿ ੧੧ । ਨੀਸਿਦ, 
ਰਾਖਹੁ ਆਇਨ" ॥ ੩੭ ॥ ਸਾਗਰ ਸਮੈ ਜਹਾਜ ਲੰਘਾਵਨਿ । ਤਹਿੰ ਜੋ 
-ਕੀਨਿ ਸੈਕਲ੫ ਉਠਾਵਨਿ । ਅਰੁ ਦਸੋਂਧ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਜੇਡ । ਅਰਪਨਿ 
ਦਰਬ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਤੇਤ ॥੩੮॥ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਤ ਰਾਖਹ। ਗੁਰ 
ਹਾਜ਼ਰ ਸਦ ਜਹਾਂ ਭਿਲਾਖਹਾ । ਸ਼ੀ ਗਰ ਬਾਕ ਸਨਤਿ ਸਿਖ ਸੋਇ। ਭਯੋ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੈਦੇਹਨਿ ਖੋਇ॥੩੯॥ਗਰ ਜਾਮੇ ਕੀ ਤਨੀ ਤਰਾਕੀ। ਭਏ ਰੁਮੰਚ 
ਰਿਖੀਕਨਿ ਥਾਕੀ" । ਦਖ ਸਭਿਗੁਰੁ ਦਿਨਕਰ ਤੂਲ/। ਬਰ ਅਰਬਿੰਦ 
ਮਨਿੱਦੇ ਫੁਲਾਂ“॥ ੪੦॥ ਗਦਗਦ ਗਿਰਾ ਨ ਬੋਲਜੋ ਗਇਉ। ਰੁਕੇ 
ਕੰਠ ਪਰਿਪੁਰਨ ਭਇਉ । ਨੋਤਨਿ ਬਿਖੈ ਅੱਸ਼ ਭਰਿ ਆਏ । ਵਸ਼ਾਂ ਦੇਖਿ 
ਮਨ ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥੪੧॥ ਜਨਮ ਹੈਕ ਜਿਸੇ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਈ।ਬਦਨ 
ਉਮੰਗ ਅਰਨਤ" ਛਾਈ । ਕਿਤਿਕ ਬੇਰਿ ਟਿਕ ਗਯੋ ਅਡੋਲ । ਚਖਨਿ 
ਪਲਕ ਮੁਖ ਬਾਕ ਨ ਬੋਲਾ ॥ ੪੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਿਮਾ ਗਰੁਵੀ ਜਾਨੀ । 
ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੰਮ ਮਹਿੰ ਮਤਿ ਮਸਤਾਨੀ । ਪੂਰਬ ਰਿਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਸ ਕੇਰ॥ਪੁਨਹਿ 
ਦਰਸ ੫ਿਖਿ ਰਾਗ” ਬਡੇਰ॥੪੩॥ ਜਜੋ' ਅਤਿ ਸੇ ਸੇ ਬਸਤ ਹੁਇ ਕੋਈ। 
ਰੈਗਰੇਜ" ਲੋ ਰੈਗਹਿ ਸੋਈ। ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈਗ ਬਿਮਲ ਅਤਿ ਆਵੈ । ਜਿਸ 
ਕੀ ਸਮਤ' ਅਪਰ ਨ ਪਾਵੇ ॥ ੪੪ ॥ ਤੋ ਮੱਖਣ ਮਨ ਰੈਗਯੋ ਰਾਗ/। 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਭ' ਬਡਿਭਾਗ । ਪੂਰਨ ਚੋਦ ਮਨਿਦ ਨਿਹਾਰੇ।ਚਖ" 
ਚਕੋਰ ਤਬਿ ਭ ਦੇ ਬਿਚਾਰ॥੪੫॥ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾਂ । ਰਿਦ 
ਅਰਬਿੰਦ ਪ੍ਰਵੁੱਲਕਤਿ ਹੋਵਾਂ । ਸਾਂਧਨਿ ਸਾਂਧੰਤਿ ਸਿਧਿ ਲੈ ਜੈਸੇ" । ਧਰਿ 
ਅਨੰਦ ਕੋ ਬੈਠੇ ਤੇਸੇ ॥ ੪੬ ॥ ' ਗੇ ਭਰ ਪ੍ਭਾ੫ ਸੁਰਜ 'ਤ੍ਰੰ੩ 'ਇਕਾਦਸ ਰਾਸੇ 'ੱਖਣਸ਼ਾਹ & 
ਅੰਡਰਜਾਮਤਾ ਦੇਨਿ' ਪ੍ਸੇਗ ਬਫਨਨੇ ਨਾਂਮ ਸਖਡਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੭ ।। 

ਦੇ, (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਨਾ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੱਖਨ ਧੀਰਜ ਧਰ ਰਿਦੈ ਹਾਥ ਬੰਦਿ ਕਰਿ ਦੋਇ । ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਿ ਪੁਨਹੁ ਪੁਨ ਪਿਖ ੫ਿਖ ਹਰਖਤਿ ਸੋਇ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ “ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਪੂਰਨ ! ਕਰਿ ਦਯਾਂ । ਸਾਗਰ ਪਤਾ ਜੁ ਰਾਂਵਰ ਦਯਾਂ । ਨਯੋ ਜਨਮ 
ਹੋਵਤਿ ਭਾ ਮੌਰਾਂ । ਕਰਯੋ ਨਿਵਾਰਨਿ ਸੈਕਟ ਘੋਰਾ॥ ੨ ॥ਸਕਲ ਜਗੜ 

"ਘਰ । "ਤਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ (ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) । ਇੰਦਰੀਆਂ ਠਜ ਠਹਿਕ ਗਈਆਂ । <-ੂਰਜ 
ਤੁਲ । “ਖਿੜ ਅਰ ਪਰਮ ਹੋਇਆ । "ਲਣਲਰੀ । ਦਪ੍ਰੇਮ ਨਾਂਲ। ਨੇਤਰ। 
“ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵ' (ਸਾਧੂ) ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ । ਰ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਸ। ___( ੪੦੦੪) ਗਾਸਿ ੧੫। ਸੰਟੂ ੮, 

ਪੂਰਨ ਧਨ ਧਾਨ"। ਸਭਿ ਕੇ ਭਰਤ ਆਪ ਮਹਾਂਨ । ਦੇ ਅਹਾਰ ਸਭਿ ਕੋ 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਹੁ। ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਸੁ ਜੀਵ ਸੈਭਾਰਹੁ ॥੩॥ ਮੁਝ ਤੇ ਧਨ ਨ ਚਹਜੋ . 

ਹੇ ਨਾਬ ! ਕਰਯੋ ਜਿਆਵਨਿ ਇਸ ਮਿਸ ਸਾਬ” । ਸਭਿ ਤੇ ਬਭੇ ਭਾਗ 

ਹੈ' ਮੇਰੇ। ਪੂਰ ਮਨੋਰਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ॥ ੪ ॥ ਦੁਸ਼ਕਰ_ ਸਾਧਨ ਸਾਧੜਿ 

ਜੇਸੇ। ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ, ਮੇਰੀ ਗਤਿ ਤੈਸੇ । ਬਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਖੈ ਬਹ ਬਹਮੋ। 
ਚਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਅਲੈਂਬ ਨਹਿ ਲਹ;ੋਂ£ ॥ ੫ ॥ ਡਿਸ ਕੌ ਨੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 

ਹੋਇ। ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਂਨੌਂ ਸੋਇ। ਜਿਮ ਸ਼ੱਤ ਕੇ ਬਸਿ ਕੋ ਪਰਯੋ । 

ਛੁਟਹਿ ਰਾਜ ਲੈ, ਤਿਮ ਦੁਖ ਹਰ੧॥੬॥ ਜਥਾ ਜੀਵੇ ਕੋ ਗਹਿ ਲੇ ਜਾਂਹੀ । 

ਜਮ ਕਿੰਕਰ ੜਾੜਹਿ ਦੁਖ ਮਾਂਹੀ । ਪਾਯੋ ਚਹੈ ਨਰਕ ਮਹਿ ਸੋਇ। 

ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਰਗ ਦੇਹਿ ਜਿਮ ਕੋਇ॥ ੭ ॥ ਜਥਾ ਗਯੋ ਨਰ ਕੋ ਪਰਦੇਸ਼। 

ਪਰਜੋ ਉਜਾਰ ਕ੍ਰਮੜਿ ਸ-ਕਲੇਸ਼ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਨਾ । 

ਘਰ ਪਚਾਇ ਤਿਹ, ਮੈਂ ਤਿਮ ਜਾਨ/॥ ੮॥ ਦੀਨ ਜਾਨਿ ਦੀਨਸਿ ਤੁਮ 

ਦਾਨ।ਭਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂ ਪਾਂਯਹੁ ਪਰਾਨਹੁਤੇ ਗੁਪਤ ਮਮ ਕਾਰਨ ਕਰਿਗੰ। 

ਭਏ ਪਰਗਟ ਤੁਮ ਆਪ ਉਚਰਿਕੇ ॥ €॥ ਇਹ ਜਸੁ ਮੋ ਕਹੁ ਦੀਨ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਹੈ' ਮਮ ਭਾਗ ਬਡੇ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਅੰਤਰ ਝ੍ਿਤੀ ਆ੫ ਨਿਤ 

ਆਂ .=੬= ਸਦਾ ਉਰ ਲਹ॥੧੦॥ਚੋਦਹਿੰ ਲੋਕ ਪਤੀ ਗੁਨ ਖਾਂਨੀ ! 

ਮੁਝ ਨਿਸ਼ਚ' ਦੀਨਸਿ ਕਹਿ ਬਾਨੀ । ਸਭਿ ਤ ਛ੫ ਰਹੇ ਨਹਿ ਜਾਂਨੇ। 

ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੁਭ ਦਿਖਾਇ ਨ ਆਨੇ“ ॥ ੧੧॥ ਇਕ ਮੋ ਕਹੁ ਨਿਜ ਪਤ 

ਬਤਾਵਾ। ਅਪਰ ੧ ਨਹੀਂ' ਭੇਵ ਤੁਮ ਪਾਵਾ। ਯਾਂਤੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਮਨਤਾ ਮੇਹੀ। 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੁਨ' ਨਿਜ ੫ਰ ਜੋਹ ॥ ੧੨ ॥ ਧੈਨ ਸਰੂਪ ਆਪ ਕੋ ਅਹੈ । 
ਸਿਖ ਸਰਬੱਤ ਆਸਰੋ ਲਹੈ'। ਏਕ ਸ਼ਰਨ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੀ ਰਵਰ । ਤੁਮ 

ਭਜਿ ਭ੍ਰਮਹਿੰ ਸਿ ਨਰ ਜਗ ਬਾਵਰ£ ॥ ੧੩॥ ਇੱਤਯਾਢਿਕ ਕਹਿ ਬਾਕ 

ਘਨੇਰੇ । ਤਿਪਤਿ ਨ ਹੋੜਿ ਦਰਸ ਗੁਰੁ ਹੇਰ ਅਤੁਲਤ ਹਰਖ ਰਿਦੇ ਭਰਿ 

ਆਵਾਂ । ਉਠਤਿ ਬੇਰ ਪੁਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵ ॥ ੧੪ ॥ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ੍ 

ਕਰ ਸਾਥ । ਭਯੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ ਦਰਸੇ ਨਾਂਬ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਦਰਸੇਂ' ਬਾਕ 

੧(ਰ੍ੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਅਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ (ਕਰਨਹਾਰ ₹)। "ਆਪ ਨੇ ਮੈਬਾਂ ਧਠ ਨਹੀਂ 
ਮੁੰਗਿਅ; ਇਸ ਬਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵਾਲ ਇਆ ਹੈ । ਕਠਨ । “ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਰ' ਨ ਮਿਲਿਆ 

ਨੈ । “ਹੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਵਾਇਆ। “ਕਮਲੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੪੦6੫) ਗਸਿ ੧੧ । ਲੰਸੂ ੮. 
_ਬਥਾਨੋ।“ਅਬਹਿ ਨ ਡੋਲੌ' ਧੀਰਜਠਾਨੋ?॥੧੫॥ਨਿਕਸਨੋਦਲਿ ਆਯੋ ਨਿਜ 

ਡੇਰੇ । ਕਿਸਹੂੰ ਸੋਂ ਨ ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।ਨਿ ਜਨਿਜ ਡੇਰਨਿ ਸਕਲ ਪਠਾਏ। 
'ਏਕਾਕੀ ਹਰਖਤਿ ੧੪੫ ਪਾਏ ॥ ੧੬॥ ਨਿਜ ਕਰਤੱਥਜ ਚਿਤਵਿ ਕਰਿ 
ਅਫੇ । ਅਪਨਿ ਨਰਨਿ ਸੋ ਬੋਲਯੋ ਪਾਛੇ । “ਸੀਵਨਿਹਾਰ' ਚਤੁਰ ਲੋ 
ਆਵੋ। ਹ੍ਰੈਂ ਦੁਇ ਤੀਨ ਸੁ ਛਿੱਪ੍ਰਾਂ ਬੁਲਾਵੋ ॥ ੧੭॥ ਸੂਖਮ ਬਸਤ ਸ ਤੋਸ਼ੇ 
ਖਾਨੇ । ਕਰਹ ਸਿਵਾਵਨਿ ਤੁਰਨ ਠਾਨੇ । ਬਹੁ ਪਾਲੋ ਕੋ ਜਾਮ ਹੋਇ। 

_ ਕਰਹੁ ਸੁ ੜੂਰਨਤਾ ਸੋਗ ਸੋਇ॥੧੮॥ਸਰਬ ਬਸਤ੍੍ ਕਰਿ ਲੇਵਹ ਤਯਾਰੂ। 
ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਹੋਇ ਜੁ ਢਾਰੁ । ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਗਰੀ ਨਿਸਾ ਮਬਾਰੀ । ਬਹੁਤ 
ਮੋਲ ਕੀ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰੀ? ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸੇਵਕ ਤੂਰਨ ਹੀ ਧਾਲੋ । 
ਚਹਿਯੈ ਵਸਤੁ ਸੁ ਸਗਰ) ਲਯਾਯੋ,ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤ ] ਨਿਕਾਸੇ।ਸੀਵਨਿ 
ਲਗੇ ਬੈਠਿ ਨਰ ਪਾਸੇ॥ ੨੦॥ ਸਰਬ ਸਰਵਰੀ$ ਕੇਰ ਬਿਤਾਈ । ਕਰਿ 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਚਿ ਸੁੰਦਰਤਾਈ । ਝਹਮ । ਮਹੂਰਤ” ਮਹਿ ਉਠਿ ਕਰਿਕੌ।ਮੱਖਣ 
ਸ਼ਾਹ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰਿਕੈ ॥੨੧॥ ਮੱਜਨ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਕਰਿ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ 
ਬਾਨੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਉਚਾਰੀ।ਜਿਡੋ ਨੇਮ ਸੋ ਪਠਿ ਕਰਿ ਆਵੇ।ਜਪਜੀ ਪ੍ਰਥਮ 
_ਸੁਖਮਨੀਪਾਛੇ॥੨੨॥ਉ”ਜਲ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰੀ ਵੇਗਪਨਹਿੰਤਿ ਹਾਵਲਕੀਨਿ 
ਘਨੋਰ।ਸੁਚ ਸੈਜਮ ੫ਠ੩ਤਜੋ ਗੁਰ ਗਿਰ।ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਤਯਾਰ ਬਹੁਕਰਾ॥੨੩॥ 
ਮੇਵੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਾਏ । ਨਿਜ ਦਾਸਨਿ ਤੋ ਲਿਯ ਉਠਿਵਾਏ।ਮੁਹਰ 
ਪੰਚ ਸੈ ਗਿਨਿ ਕੇ ਲੀਨਿ । ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਹਿਤ ਸੈਚਨਿ ਕੀਨਿ ॥੨੪॥ ਪੁਨ 
ਉਠਿਵਾਦਿ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਵੀਨ।ਮੱਖਣਸ਼ਾਹੁ ਮਹਾਂਨ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸਕਟਨਿ ਭੀਰ 
ਸ਼ੌਗ ਲੈ ਚਲਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਢੇਲਯੋ ॥ ੨੫॥ ਚਹਿਡ 
ਰਿਦੈ ਬਿਦਭਾਵਨਿ ਗੁਰ ਕ।ਜਿਨਹੁੰ ਮਨਰਥ ਭਾਖਯੋ ਉਰ ਕੌ। ਜੋ ਸੈਗਤਿ 
ਭੂਲੀ ਸਭਿ ਬਾਇ। ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਸ ਲਾਗਹਿ ਪਾਇ॥ ੨੬॥ ਜਾਲ 
ਜਾਨਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ । ਪੂਜਹਿ ਦੇਹਿ ਦਰਬ ਤੇ ਆਦੀ । 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸਿ ਕੋਇਚਾਹਤਿ ਸਭਿ, ਇਕ ਪੂਰਨ ਹੋਇ“॥੨੭॥ ਕੈੜਿਕ 
ਸਿੱਖਕ ਉਪਾਇਨ ਭਰੀ । ਅਰਪਨਿ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਗਾਂਰੀ । ਰਾਖੀ ਪਾਸ, 
ਨ ਦੀਨਸਿ ਕਾਂਹਿ।-ਪ੍ਰਗਟਹਿਂ ਤਬਿ ਦੋਹੈ' ਗੁਰ ਪਾਹਿ-॥ ੨੮॥ ਇਸ 
"ਦਰਜ਼ੀ । “ਛੇਤੀ । “ਰਾਤ । "ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ੩ ਘੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਪਾ; 
ਗੂਦੂ ਇੱਕੋ ਹੇਢੇ (ਪਰ ਉਹ ਹੇਵੇ ਜੇ) ਪੂਜ਼ਨ (ਹਰਨ ਹੇਢੇ) । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਂਪ ਨੁਰਜ । ( ੪੦8੬) ਗੀਸਿ ੧੧ । ਲੱਸੂ ੯. 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਘਨੀ । ਉਤਰੀ ਹੁੜੀ ਜੁ ਨੈਸੈ ਸਨੀ ।=ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ 
ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈਂ-। ਇਸੀ ਬਾਕ ਪਰ ਮਤੀ ਟਿਕਾਵੈਂ ॥। ੨੯ ॥ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕਰੇ 
ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ । ਉਤਰੇ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲੋਕਰਤਿ ਪ੍ਰਭੀਛਨਿ-ਗੁਰੁ 
ਬਿਦਤਾਵੈ' । ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ੫ਾਵੈਂ-॥ ੩੦ ॥ ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ 
ਹੋਵਨਿ ਉਪਕਾਰੀ । ਚਿਤਵਤਿ ਮੱਖਣ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰੀ।ਗੁਰ ਘਰ ਸਨਮੁਖ 
ਗਮਨਹੋ ਜਾਇ। ਸਕਲ ਉਪਾਇਨ ਸੈਗ ਲਵਾਇ"॥੩੧॥ ਸਿੱਖਜ ਬਹੁਤ 
ਅਰੁ ਅਏ ਮਸੈਦ । ਗਮਨਤਿ ਭਯੋ ਨਰਨਿ ਕਹੁ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਆਪਸ ਸਹਿ 
ਬੋਲਤਿ ਬਹੁ ਰੀਤੀ । “ਕਿਸ ਢਿਗ ਜਾਇ ਅਬਹਿ ਜਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ॥ ੩੨ ॥ 
ਏਕ ਬਾਰ'ਤੋ ਸਭਿ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਾਇ ਜਾਇ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ । ਅਬਿ 
ਇਨ ਲੀਨਿ ਉਪਾਇਨ ਭਾਰੀ । ਜਿਸ ਕੋ ਅਰਪਹਿ ਪੂਜਿ ਅਗਰੀ॥॥੩੩॥ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਸੁਧਿ ਤੁਰਤਿ ਪਠਾਈ । ਭਯਾਰੀ ਕਰਿ ਬੈਠਹੁ 
ਅਗੁਵਾਈ' । ਸਭਿ ਕੇ ਉਰ ਪ੍ਰਤੀਛਨ ਜਾਗੀ ।-ਹਮ ਢਿਗ ਆਂਵਹਿਗੋ 
ਅਨੁਰਾਗ-। ੩੪ ॥ ਧੀਰਮੱਲਯ ਮਸਨੰਦ ਡਸਾਇ। ਬਡ ਉਪਧਾਨੁ ਧਰੇ 
ਮੰਗਵਾਇ । ਦਾਸ ਚਮਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾ ਠਾਂਦੋ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਜਿਸ ਐਸ਼ੂਰਜ 
ਬਾਦ ॥ ੩੫ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤਿ ਅ੫ਰ ਸੋਢੀਨ । ਬਨਿ ਬਨ ਬੈਠਟਿ 
ਸੋਜ ਨਵੀਨ । ਕਗੰਹੇ ਬਿਛਾਵਨਿ ਕੇਰ ਭਸਾਵਨਿ ।ਨਿਜ ਪਾਛੈ ਉਪਧਾਨੁ” 
ਧਰਾਵ|ਨ ॥ ੩੬॥ ਅੱਗ ਮੇਵੜੇ ਹੁਇ ਸਦਧਾਨੇ । ਦਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਬੈਧਾਨੇ।ਸਭਿ ਗਾਦੀਕੇ ਢਿਗ ਨਰ ਜੇਈ।ਕਰੈ' ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਬੈਠੇਤੇਈ॥੩੭॥ 
ਇਿੰਡਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਖੇ ਦਸਮ ਰਾਸੇ 'ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਿਦਤ ਹੋਵਨਿ' ੫ਸਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮ ਅੰਸੂ ॥ ੮॥ 

੯. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ:|। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਾਂਗਰ ਪ੍ਰੋਮ ਨਿਮਗਨ ਹ੍ਹੇ ਮੱਖਣ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ । ਭੇਵ ਨ ਕਿਸੂ 
ਜਨਾਵਈ ਮਸੈਗ ਨਰਨਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਬਿ ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੇ 
_ਸਨਮੁਖ ਆਵਾਂ । ਦਾਸ ਹੁਤੋ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੰਤ ਗਾਂਵ । “ਸਿਖ ਇਹ ਪੂਰਨ 
ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ । ਆਯੋ ਚਲ ਕੇ ਦੂਰ ਮਹਾਨ" ॥੨॥ ਸਿਦਕ ਅਪ ਕੇ ਸੁਤ 
ਪਰ ਹੋਵ'। ਪੂਰਬ ਆਇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਜੋਵਾ । ਅਥਿ ਬਿਦਤਾਵਨਿ ਚਾਹਡਿ 
ਗੁਰ ਕੌ। ਸੈਸੇ ਦੂਰ ਕਿਯੋ ਇਨ ਉਰ ਕੋ॥੩॥ ਪਰਸੋਂ ਹਮ ਬੈਠੇ ਗੁਰ 

੯ “੮ 

੧ਨੋਕੇ । (ਅ) ਲਢਥਾਕੇ । "ਤਕੀਆ । ₹ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋ 



ਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪8੦੭" ਗਾਸਿ ੧੧ । ਲੰਸ ੯. 

ਪਾਸ/ਇਸ ਸਿ੪ ਕੀ ਗਤਿ ਕਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਪ੍ਕਾਂਸ਼।ਸ਼ੀ ਗਰ ਨੇ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨ। 
=ਹਮ ਕੋ ਜੋ ਇਦੜਇ !ਮਹਾਨ ॥੪॥ ਤਿਹ ਦ੍ਰਾਹਿ ਮੈਂ ਹਦ ਮਥਖ 
ਕਾਰੋ-। ਉੱਰਾ ੧੧੫" ਇਸ । ਾਂਤਿ ਉਦ਼ਾਰੋ । ਇਸ ਬਦ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸਿਖ ਕੌ 

ਨਾਂਹੀ।ਈਾਂਤੇ ਕਹੋ ੩ਇ ਮੈ ਪਾਹੀ” ॥੫॥ ਇਗਾਰਹਿ ਠ'ਜ ਪ੩॥ ਸਪਿਝੈਂ 
ਪਾਇ। ਤੋਂ ਸਜਾਨ ਕਰਿ ਲੋੜਿ ਉਪਾਦ।ਅਪਠਿ ਭਲੇ ਕੇ ਆਵਤੜਿ ਧਾਂਈ। 
ਅਸ ਨਹਿ ਬਨਹਿ ਝਰੋ ਹਦ ਜਾਈ ॥ ੬॥ ਇਸ ੫ਰ ਕਰੌ ਸ ਇਹ 
ਓਪਕ”ਰ । ਸੁਨਹਿ ਜਿ ਸੁਧਿ, ਕਰਿ ਲਹਿ ਬਿਦਾਰਾ । ਅਸ ਮਨ ਠਾਨਿ 
ਸਮੁਖ ਤਿਸ ਗਇਉ।ਕਰਹੋ ਇਕਾਂਤ ਕਹਤਿ ਸਭਿ ਭਇਉ ॥ ੭॥ “ਜੋ ਤੂੰ 
ਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾਇ । ਨਮੋ ਕਰਹ ਤੁਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਆਇ । ਜੇ 
ਦਾਹਤਿ ਹੈ ਗਰ ਬਿਦਤਾਵੋ' । ਸਗਰੀ #ਗੜਿ ਇਤੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ॥੮॥ ਜਸੁ 
ਪਾਵਨ ਪਾਵਨਿ ਕੀ ਕਾਂਖਾ। ਗਰ ਇਦਤਾਵਹਿਂ ਸਕਿ ਮਹਿ ਕਾਖਾਂ । ਇਮ 
ਰਰ ਬਦ:-ਬਿਦਤ'ਵਹਿ ਡੋਇ। ਮੁਖ ਦਰਗਾਹਿ ਸੁ ਕਾਰੋ ਹੋਇ-॥ ੯॥ 
ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸ ਭ'ਖਹੋ।ਅਬਿ ਤੂੰ ਪੁਗਟ _ਕਰਨਿ ਅਭਿਲਾਖਤੋ। 
ਇਸ ਬਚ ਕੌ ਕਰਿ ਲੋਹ ਉਪਾਇ। ਨਤੁ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਲੇਹੁ ਬਖਸ਼ਾਇ” ॥ 
੧੦ ॥ ਸਨਿ ਕੈ ਮੱਖਨ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ/ ।-ਹੋਇ ਸਵਲ ਜੋ ਗਟੁ ਉਜ਼ਾਂਰਾਂ। 
ਪ੍ਗਟ ਕਰਯੋ ਦਾਹਤਿ ਮੈ' ਇਨ ਕੌ । ਦਰਲੇ ਭਲਾ ਹੋਇ ਜਿੰਨ ਕਿਨ ਕੌ 
॥ ੧੧ ॥ ਦਿਹ ਬਹੁਤਨਿ ਕੋ ਅਤਿ ਕੱਲਯਾਨ' । ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਟ ਮੁਝ ਕੋ 
ਦਮ ਜਾਨਮਯਾਂਤੇ ਮੈ' ਹੋਵੇਂ ਉਪਕਾਰੀ।ਸਫਲ ਭਿ ਕਹ' ਜੁ ਗੁਰੁ ਉਚਾਂਰੀ 
=॥ ੧੨॥ ਪੁਰਬ ਗਯੋ ਨਾਨਕੀ ਤੀਰ । ਬਰਜਿ ਸੈਗ ਤੇ ̀ ਸਗਰੀ ਬੀਰ । 
ਕਛ ਧਨ ਧਰਿ ਕੈ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ । ਬੈਠੀ ਮਾਤ ਸਹਿਤ ਬਿਬੇਕਾ॥੧੩॥ 
ਸਾਂਦਰ ਸਿਖ ਕੌ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ।ਬਹਰ ਉਠਜੋ ਮੱਖਣ ਤਿਸ ਬਾਏ' ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੋ ਲੌਗਰ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਲੈ ਕਾਰਸ ਨਿਜ ਕਰ ਮੈ'॥ ੧੪॥ 
ਅਪਨੇ ਮੁਖ ਪਰ ਸਰਬ ਲਗਾਈ । ਗਯੋ ਗੁਰੁ ਦਿਗ ਸ਼ਰਧ ਬਧਾਈ।ਦਾਰੇ 
ਅੰਦਰ ਜਬਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਯੋ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਵਮੇ । ਦਰਸਾਯੋ” ॥੧੫॥ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਜਿਹ ਕਰਯੋ ਅਗਾਰੇ । ਅਪਰ ਉਪਾਇਨ ਲੀਨਿ ਸ਼ੈਗਰੇ । ਜਾਇ ਨਮਹਿ 
ਕੀਨਸਿ ਗਰ ਤਾਂਈ। ਧਰਜੋ ਤਿਹਾਵਲ ਕਰਿ “ਅਗਵਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਪੁਨ 
੧ਕਠਨ ਸਰਾਪ । ੧(ਜਿੱਖ ਦ) ਪਾਸ਼ ਜਾਣ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆੰ । ਵਇਕ ਮੇਹੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। 
₹ਨੌੰਵੇ ਘਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਂ । ` ਸੈਂਘਾਟ=ਸੂਖ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਂਘ ਸਰਜ । (੪੦੦੮) ___ਰ੧੧੧। ਅੱਸੂ ੯, 

ਦੀਨਾਰ ਭੇਟ ਧਰਿ ਦੀਨਸਿ । ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਚਿਰ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕੀਨ ਸਿ(ਝਿਨੈ 
ਸਹਿਤ ਗਰੁ ਸੋ ਕਹਿ ਬਾਂਨੀ । ਹੇ ਧੀਰਨ ਮਹਿ ਧੀਰ ਮਹਾਨੀ! ॥ ੧੭॥ 
ਅਬਿ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਦਿ । ਬੈਠੋ ਸਭ ਹੋਹ ਪਰਗਟਾਇ।ਸਿੱਖਯਨਿ 
ਕੋ ਠੱਲਕਾਨ ਬਿਚਾਰਹ । ਸਾਗਰ ਸੈਸੈ ਪਾਰ ਉੜਾਰਹ ॥ ੧੮ ॥ ਸਗਰੀ 
ਸੈਗੜਿ ਕੂਲੀ ਵਿਹੈ । ਨਹੀਂ' ਕਿਸੁ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾਂ ਕਰੈ । ਮਹਿਮਾ ਤਮ ਨਹਿੰ 
ਸਕਹਿ ਪਛਾਨਿ । ਛਪੇ ਆਪ ਹੋ ਹੇ ਗੁਨਬਾਨਿ !॥ ੧੯॥ ਸਭਿ ਸੈਗੜਿ 
ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜਹਿ । %ਪਨੋ %੫ ਜਨ'ਵਨਿ ਕੀਜੀਹੀ । ਮੱਖਣ 
ਦਿਬਿ ਮੁਖ ਗੁਜੂ ਉ ਦਰਯੋ । “ਪ੍ਗਟ ਕਰਨਿ ਤੋਂ ਨਹਿੰ ਤੁ ਟਰਯੋ ॥ ੨੦ ॥ 
ਕਰਯੋ ਅਕਰਨ ਅਪਨਿ ॥ਖ ਕਾਰਾ । ਲੌਕਨਿ ਲੱਜ ਸਕਲ ਠਿਵਾਂਰਾ। 
ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਾਰ । ਮੁਖ ਕਾਹੋ ਕਰਿ ਲੀਨਿ ਉਤਾਰ ॥ ੨੧॥ 
ਗਠੜਾ ਪੋਟ ਉਠਾਂਵਨਿ ਪੀਨ । ਸੋ ਹਮਰੇ ਮਹਿ ਅਰਪਨਿ ਕੀਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਂਦੀ ਇਹੈ । ਦਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਮੜਿ ਜਿਸ ਅਹੈ"॥ ੨੨॥ 
ਸਿੰਧ ਮੇਖਲ। %ਵਿਨੀ ਜਿਤੀ । ਸਭਿਗਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਹਿ ਤਿਡੀ । 
ਮੇਰੁ ਆਦਿਕ ਜਿਤਿਕ ਪਹਾਰਾਂ । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਬਾਰ! ॥ ੨੩ ॥ 
ਸਾਗਰ ਬਿਖੈ ਦੀ੫ ਹੈ” ਜੇਈ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਰ ਕੇ ਪੂਜਕ ਤੇਈ । ਜਿਤਿਕ 
ਜੀਵ ਨਵਖੰਡਨਿ ਮਾਂਹੀ। ਅਰਪਹਿਂ ਭੋਫ ਗੁਰੁ ਪਗ ਪਾਂਹੀ ॥ ੨੪ ॥ ਹੋਠਿ 
ਸਹਾਇਕ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇਰ । ਯਾਂਤੇ ਪੋਟ ਪੀਨ” ਤੂੰ ਹੇਰਿ। ਕਰਹਿ ਅਸੂਯਾ 
ਸੋਵੀ ਸਾਰੇ । ਪਿਖਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਹ੍ਹੋ ਰਿਸਵਾਰੇ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੁਜਾ 
ਯੰਹੇ ਕਰਿਵਾਈ । ਕਰਹਿ ਆਪਨੀ ਅਧਿਕ ਬਝਾਈ । ਠਾਨਹਿੰ ਦੋਸ਼ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਦਿਕ ਲੋ ਕਰਹਿ ਪਰਹਾਰ ॥ ੨੬॥ ਗੁਰ ਕੇ ਬਸ 
ਬਿਥੇ ਜਨਮਾਏ । ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਮਤਸਰ ਤਪਤਾਏ । ਕਰਯੋ ਖੁਵਾਵਨਿ 
ਸਬਿਖ!` ਅਹਾਰਾ" । ਯਾਂਤੇ ਗੁਰਤ' ਪੋਟ ਉਦਾਰਾ"॥੨੭॥ ਤੁਰਕ ਬਿਰੋਧੀ 
ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੇਰੇ । ਅਪਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਇੰ ਬਡੇਰੇ । ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹਤਿ ਹੈ 

_ਦੇਖਾ। ਕੌ ਦਿਖਰਾਂਵਹਿ ਬੁੱਧਿ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ ॥ ੨੮॥ ਨਟ ਕੀ ਭਾਂਡਿ %੫ 
ਦਿਖਰਾਵਹਿਂ । ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਕਯਾ ਮੁਖ ਦਿਖਰਾਵਹਿ। ਨਹਿ ਸੈਤਨ ਮੈਂ 
ਐਸੀ ਬਾਤਿ । ਜਿਨ ਕੇ ਸਦਾ ਬਸਤਿ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥ ੨੯॥ ਗੁਰਤਾ ਪੋਫ 
"ਨਿਉੱਚੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ । “ਪੰਡ ਡਰੀ ਹੈ । ₹ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖਾਂ (ਬੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਲਈ) ਖੁਵਾਇਆ ਨੇ । _ਝਂ੫-ਲੋਕ ਲਾਜ-ਕੁਲ ਲਾਜ। _1ਖ:=ਸੁਬਕ । 



ਪਰ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਘ £ਫਜ ! ( ੪੦੦੯) _ਵਾਂਸਿ ੧੧। ਸੰ ੯. _ 

ਇਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ।ਬਡ ਸਮਰਬ ਜੁਤਿ ਸਕਿਯ' ਸਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਗਟਹਿੰ ਤੋਂ ਤੁਝ 
ਕੌ ਕਯਾ ਹੋਇ”। ਪੂਰ ਮਨੋਰਬ ਭਲੋ ਸ ਜੋਇ॥ ੩੦॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਤੇ 
ਉਪਾਇਨ ਦੀਨ । ਸਿਖੀ ਕੋ ਨਿਰਬਾਹਿਨ ਕੀਨਿ।ਉਰ ਅਪਨ ਕੱਲਯਾਨ 
ਬਿਚਾਂਗਗਮਨਹ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਛਰ? ॥੩੧॥ ਸਠਿ ਮੱਖਣ ਦੈ ਹਾਂਬਨਿ 
ਬੈਵਿ।ਸਹਿਤ ਨੰਮਿ੍ਤਾ ਇਨੈ ਬਿਲੰਦ ਗਤਿ ਸਗਰੀ ਹਿਤ ਉਪਕਾਰੀ% 
ਮਧੁਰ ਸੁਲੱਛਨ ਗਿਰ ਉਚ/ਰੀ”॥ ੩੨॥ “ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਕੋ 
ਧਰਿ ਕੰ।ਇਸ ਬਲ ਹੀ ੫ਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਿ ਕੈ।ਆਵਹਿ ਸਿੱਖ ਉਪਾਇਨ 
ਦੇਹਿੰ । ਰਹਤਿ ਰਿਦੈ ਮਹਿੰ ਮਹਦ ਸੈਦੇਹਿ ॥ ੩੩॥ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ 
ਡਿਨ ੩“ ਕੋਈ । ਰਿਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੇ, ਲਹੈ ਨ ਸੋਈ । ਤਰਕ ਕਰਹਿ ਅਪਨੇ 
ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਸ੪ਦ ਧਰਹਿ ਤਬਿ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੪ ॥ ਮਹਿਮ! ਸਿੱਖੀ 
ਕੀ ਹੁਇ ਹੌਰੀ। ਸਛਿ ਸਿਰਮੌਰ ਬਡੀ ਬਛ ਗੌਰੀ/। ਇਸ ਕੋ ਆਪ 
ਬਧਾਵਨਿ ਕਰੀਏ । ਯਾਂਤੇ ਬਿਦਤਨਿ ਕੇ ਅਨੁਸਰੀਏ?” ॥ ੩੫ ॥ ਜੇ ਕਰਿ 
ਕਹਹੁ" ਰਹੈ' ਇਸ ਰੀੜਿ।ਕਰਹਿੰ ਕਾਮਨ” ੫ਰਨ ਚੀਤ। ਤਹਿ ਭੀ ਸਿਖੀ 
ਹਿੱਭ ਨਿਰਬਾਹ । ਬਾਂਛਾ ਪਰਨ ਕਰਹ ਉਮਾਹ ॥੩੬॥ਇਹ ਭੀ ਸਿੱਖਯਨਿ 

_ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਸਭਿਨਿ ਮਨੋਰਬ ਯਾਮੈ' ਰਾਂਖਾਂ । ਅਪਰ ਕਾਮਨ' ਪੂਰਹ 
ਜੈਸੇ। ਹਰਖਤਿ ਕਰਹ ਸਿੱਖੜ ਗਨ ਤੈਸੇ ॥੩੭॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ 
ਸਡਿ ਕਰੀਅੰਹ । ਬੈਠਿ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਦਰਸ ਦਿਖਰੀਅਹਿ । ਬਿਦਤਹ 
ਜਗਤ ਬਿਖੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ । ਜਥਾ ਚੋਦਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਂਤੀ॥੩੮॥ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕੋ ਕਰਿਬੇ ਕੱਲਯਾਨ । ਚਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਡ ਜਾਂਨ'`। 

ਹਲਾਕ 

8੦੦੬੫ ਝਨੂੰ ( ਚੋਰ ) ਕੀਹ ( ਲਾਡ ) ਹੋਵੇਗਾ । “ਸਾਰੀ ਸੇਗਤਿ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਲਈ । 
“ਮਿੱਠੀ ਤੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ( ਮੱਖਣ ਨੇ ) ਉਚਾਰੀ । (ਅ) ਦਹਾਂ ਸੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਬ 
ਇਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ-ਗੁਟ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਛਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ 
ਸਗਵਿ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਉਚਾਭੀ ਸੀ। “ਛਾਫ ਹੋਚ ਸੇਢੀਆੰ ਤੋਂ । “ਭਾਰੀ । “ਪ੍ਗਟ ਹੋਣ (ਦੇ 
ਬਿਆਲ) ਨਲ ਅਨਕਲਤ। ਕਹੋ । "ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀ' ਇਨੇ ਤਗੂਂ (ਛਿਪੇ) ਰਹੀਏ (ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ) 
ਦਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ' ਪੂਰਨ ਡਾਰੀ ਢਲਾਂਗੇ ਤਦ-(ਅਗੇ ਦਲੀਲ ਦੇਂਢੇ ਹਨ) ਇਹ ਈ ਸਿਖਾਂ 
ਦੇ ਦਿੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ (ਕਿ ਪੂਗਟ ਹੋਂਦੋ) ਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ । ੯ਪੂਰਨਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੈਦ ਵਾਂਭੂ 
"" ਤਵ, ਜੇ (8੦) ਵਿਸ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਲ । [ਸੈਸ/ ਵ੍ਰਿਤ੍=ਪੁੰਮਣਾ] ॥ 



ਸ਼ ਗੁਫ ਪੂਤਾਘ ਸਰਜ ! ( ੪੦੧੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਸੀਸੂ ੯, 

'ਅਜਰਜਰਨ ਗਨ ਦਸ਼ਟਨਿ ਮਾਂਹੀ। ਨਹੀ' ਜਨਾਵਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਤਹਾਂਹੀੈ 
॥੩੯॥ਹਰਖ 'ਸੋਕ ਮਾਨ ਰ ਅਪਮਾਂਨ।ਸ੪ ਦੁਖ ਮਹਿੰ ਬਿਤ ਬਿਤੀ ਸਮਾਨ। 
ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਜੋ ਗਰਵੋ ਭਾਰ । ਤਮ ਉਰ ਪਰ ਜਿਮ ਫਲ ਕਿ ਹਾਰ” ॥ 
੪੦॥ ਇਸੀ ਭਾਰ ਕੋ ਸੈਕਟ ਪਾਇ। ਸ਼ੱਤ ਤੁਮਾਰਨਿ ਸਿਰ ਦਬਿ ਜਾਇ੧ 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰਹੁ ਆ੫ ਨਵੀਨ । ਬੋਠਹੁ` ਦੇਹ ਦਰਸ਼ ਦੁਖ ਹੀਨ? ॥ 
੪੧॥ਇਸ ਪਕਾਰ ਬਹ ਬਿਨੈ ਭਨੰਤ।ਚਹਿ ਸਭਿਸਿੱਖਕਨਿ ̀ਗੁਰੂਵਿਖੰਤਾ। 
ਸੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੰਦ । ਸਦਾ ਮਗਨ _ਜੋ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ॥ ੪੨॥ 

ਸਕਲ ਸਹਤਿ ਬਝ ਚਾਹ । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਮੁੱਖਕ ਸੁ ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ । 
ਖੁਰਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਨਿ ਆਇ-1 ਇਮ ਤਿਸ ਛਿਨ ਅਪਨੇ ਉਰ ਲਯਾਇ॥ 
੪੩॥ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲੇ ਗਨਖਾਨੀ । “ਹੇ ਮੱਖਣ ! ਮਾਨੀ ਤੁਵ ਬਾਨੀ । 
ਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਕੈ । ਆਜੋ ਮਾਂਰਗ ਸ਼ਮਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ॥੪੪॥ 
ਬਿਨੈ ਨੰਮ੍੍ਤਾ ਸਹਤ ਉਪਾਇਨ । ਆਨਤਿ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਇਨ% 
ਕਹਜੋ ਜਿ ਤੇਰੋ ਅਬਿ ਨਹਿੰ ਕਰੈਂ।ਅਪਨੇ ਬਿਖੋ ਖੋਟਤਾ ਧਰੈ 5॥੪੫॥-ਮੈਂ 
ਸਿੱਖ ਮੰਦ ਚਾਹ ਜੋ ਮੰਦ । ਨਹਿੰ ਪੁਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਕੈਦ-- ਅਸ ਮਨ 
ਜਾਨਿ ਬਹੁਰ ਪਛੁਤਾਵੈਂ । ਦਿੰਤਾ ਬਸਿ ਕਲੋਸ਼ ਕੌ ੫ਵੈਂ॥ ੪੬॥ ਨਿਜ 
ਭਗਤਨਿ ਸੁਖ ਦੇਵਨਿ ਕਾਰਨਿ।ਸੈਸੈ ਅਪਦਾ ਮਹਦ ਬਿਦਾਰਨਿ।ਸ਼੍ੀ ਪ੍ਕੂ 
ਆਪ ਧਰਹਿ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਨਿਜ ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਮਨ ਅਨੁਸ਼ਾਂਰ॥ ੪੭ ॥ 
ਮਹਦ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਨਾਇਮਹਰਿ ਤੋ ਹਰਿਜਨ ਬਾਂਛਾ ੫ਾਇ। ਤਿਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿੰ ਅਹੇ । ਪੂਰਨ ਕਰਹਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਚਹੈ ॥ ੪੮॥ ਪ੍ਰੋਮ 
ਡੌਰ ਤੇ ਬੋਧਨਿ ਹੋਇ । ਕਿਰਤ ਕਰਹਿ ਜਿਮ ਬਾਂਛਹਿ ਸੋਇ? । ਇਮ ਗੁਰੁ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨੀ। ਅਤਿ ਅਨੌਦਤਾ ਮੱਖਣ ਠਾਨੀ ॥ ੪੯॥ ਗੁਰੁ 
ਆਂਗਜ! ਲੈ ਮੱਖਨ ਸ਼ਾਂਹ । ਮੁਖ ਧੋਯੋ . ਜਲ ਕਰ ਮਾਂਗਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਅਰੁ 

੧ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੁਸ਼ਟਾਂ) ਵਿਚ ਸ਼ਕਤ) ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਉਗ।। “ਇਹ ਭਾਰੇ ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤੀ ਤੇ ਢੁੱਲ 
ਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਡੁ ਹਨ । <੫ਰ । $( ੩ ਤੂੰ ) ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਸਰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ” । ਮੱ 
ਓਰ ਮਾੜੇ ਸਿਖ ਦੀ (ਮੰਦ=) ਸਧਾਰਣ ਇੱਛਾ । (ਅ) ਮੈ' (ਮੰਦ-) ਮਾੜੇ ਸਿਖ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗੀ 

`। (ਜੇ ਮੰਢ=ਜ਼“ ਅਮੰਦ=ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੀ] ।#( ਦਾਸ ਦੇ) ਭਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ( ਜਿਨ੍ਹ 
ਲਈ 6ਹ ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ) ਸੈਵਾਰ ਦੇਂਦ। ਹੈ । (ਇਸ ਤਗ) '"'। 

ਕਂਪਸ=ਜਲ ਮਹਿ ਰਹਿ ਡੀਜਬੇ ਨਾਂਗੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰੰਜ। ____( ੪੦੧੧) ਵਸਿ ੧੧॥ ਅਸੂ ੧੦. 
ਦਿੱਛਾ ਜੀ ਕੀ । ਪੂਰਨ ਕੀਨਿ,ਮਾਨਿ ਮਨ ਨੀਕੀ ॥ ੫੦॥ ਨਿਜ ਹਾਬਨਿ 
ਮਹਿ ਬਸਤ੍ ਜੁ ਧਾਰੇ । ਪਹਿਰਾਵਨਿ ਹਿਤ ਉਠਜੋ ਸੁਧਾਰੇ।ਜਾਮਾ ਸਖ੩ 
ਚੀਰ ਜੁ ਚਾਰ । ਗਰ ਮਹਿ ਪਾਯੋ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ॥੫੧॥ ਸੁੰਦਰ ਦੀਰਘਬਰ 
ਵੁਸਤਾਰ । ਸਿਰ ਪਰ ਬੇਧਨਿ ਕੀਨਿ ਸਧਾਰਿ । ਉਪਰ ਮਹਦ ਚਾਦਰਾਂ 
ਲੀਨਿ । ਸਿੱਖ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਠਿ ॥ ੫੨॥ ਵਹਿਰ ਸਬੇਡਲ” ਹੂਤੋ 

_ਬਿਲੋਂਦ।ਤਹਾਂ ਆਇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਕੰਦ।ਤਿਹ ਛਿਨ ਮੱਖਣ ਚਢਜੋ ਅਣਾਰੀ । 
'ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਸੋਂ ਉਚ ਉਚਾਰੀ ॥ ੫੩॥ “ਭੁਲੀਏ ਸੰਗਤਿ ! ਸੁਨਹੁ ਸੁ 
ਕਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਧਾ ਮਹਦ ਮਹਾਨ । ਸੈਸੈ ਭਰਮ ਰਿਦੈ ਕੋ ਤਜਿ ਕੈ। 
ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਭਜਿ ਕੋ? ॥੫੪॥ ਮਨ ਉਤਸਾਹ ਬਧਨੋ ਜਿਸ 
ਕੋਰੇ । ਰਹਯੋ ਨ ਗਯੋ ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਉਮਗਿ ਉਮਰਗਿ। ਕੇ ਅਧਿਕ 
ਪੁਕਾਰੇ।ਹੁਇ ਅਨੰਦ ਅਤਿ, ਸਿੱਖਕ ਹਕਾਰੇ ॥੫੫॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਮੁਖ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਹੈ ।ਭੁਲੀ ਸੈਗਤਿ!ਗੁਰੁ ਇਹ ਅਹੋਮਜਹਿੰ ਲੋ ਸੁਨਜੋ ਬਾਕ 
ਭਿਸ ਕੇਰਾ। ਆਵਹਿ ਧਾਦਹਿੰ ਥਿਸਮ ਘਨੇਰਾ॥ ੫੬॥ ਪਸਰੀ ਬਾਤ 
ਸਰਬ ਹੀ ਗਾਮੂਸਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਯ ਆਦਿ ਤਜਿਕਾਂਮੁਉਤਰਿਆਪ ਪੁਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਖਰੋ ਤਿਹਾਵਲ ਕਿਯ ਅਰਦਾਸ ॥ ੫੭ ॥ ਆਇ ਸਭਾ 
ਜਬਿ ਪੂਰਨ ਹੋਈ । ਦਰਸੰਹ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਹ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਸਭਿ ਮਹ 
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਇ। /ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਜੋ ਗਾਇ ॥੫੮॥-ਬਾਬਾ 
ਅਹੈ ਬਕਾਲੇ ਮਾਂਹਿ-।ਭਯੋ ਸਾਚ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰੁ ਯਾਹਿ । ਪੜ ਜਹਾਜ ਬਤਾ- 
ਵਨਿ ਕੀਨਿ,ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਸਭਿ ਲਖਿ ਲੀਨਿ ॥੫੯.ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕਿਿਸ਼ਨ 
ਪਿਤਮਹਿ" ਏਹ। ਬਾਬਾ ਕਹਨਿ ਪਤਾ ਇਨ ਦੇਹ” । ਇਤ ਉਤ 
ਭਰਮਹ ਨਹ ਤਜਿ ਗੁਰ ਕੋ । ਪੂਰਹ ਦਰਸ ਮਨੋਰਥ ਉਰਕੋ ॥ ੬੦ ॥ 
ਆਵਨਿ ਸਵਲੋਂ ਭਯੋ ਤੁਮਰਾ । ਪੂਜਹੁ ਸਭਿਗੁਰੁ ਪੈਰ ਉਦਾਰਾ?। ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਖੇ ਸਭਿ ਬਾਂਈ । ਮੱਖਣ ਸਭਿ ਕੇ ਸੁਨਤਿ ਸੁਨਾਈ ॥ ੬੧ ॥ 
ਫਿਗਿ ਸ਼ੀ ਕੁਰ ਪ੍ਛਾਪ ਸੂਰਜ ਟ੍ਿਝੇ ਇਕਾਢਜ਼ਿ ਪਾਸੇ “ਹੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਠਾਮ ਨਥਮੇ ਅੰਸ਼ ॥ ੯ ॥ 

੧੦, [ਸੇਢੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ!। 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਇ& ਬਾਰ ਹੀ ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਨਰ ਆਦਿ । ਦੀਰਘ 
"ਗੁਰ ਵਾਕ (ਕਿ ਪੁਗਟਾਉਣ ਵਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ) ਅੰਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 
(ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਗਣਾ ਦੇਫਾ ਹੈ। । “ਬੜਾ । “ਬਾਬ । “ਬਾਬਾ? ਕਹਿਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਪਤਾ ਦਿੱਚ ਸੀ (ਗੂਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ) । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੪੦੧੨) ਫਾਸਿ ੧੧ । ਸੱਸੂ ੧੦, 
ਦਰਸ਼ਨ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੈ ਹੈਂ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਬਸਤ੍ ਬਹੁਤ 
ਜਿਨ ਮੋਲ ਉਵਾਰੇ । ਧਰੀ ਅਸ਼ਰਵੀ” ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ । ਦੇਖ ਦੇਖਿ ਸਿਖ 
ਚੰ੫ ਕਰੰਤੇ । ਆਨਿ ਉਪਾਇਨ ਨਿਜ ਅਰਪੰਤੇ ॥ ੨॥ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕੋ 
ਲਯਾਇ ਕਰਾਇ। ਕੋ ਅਰਪਡਿ ਹੈ ਬਸੜ ਸੁਹਾਇ । ਕਿਤਿਕ ਰਜਭਪਣ 
ਲਯਾਇ ਚਵਢਾਵਹਿੰ । ਪਸ਼ਮੰਥਰ ਕੋ ਲੇ ਅਰਪਾਵਹਿ ॥ ੩॥ ਭਈ ਭੀਰ 
ਬਹੁ ਨਰ ਕੀ ਆਇ।ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਬਦਨ ਦਰਸਾਇ। “ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੈ 
ਸਤਗੁਰ ਕੋਰੀ । ਸਭਿ ਤੇ ਮਹਿੰਮਾ ਅਧਿਕ ਬਡੇਰੀ ॥ ੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਕੀ ਜੋੜਿ ਉਦਾਰਾ। ਅਬਿ ਤਿਸ ਕੇ ਤੁਮ ਅਹੋ ਅਧਾਰ॥ਸਿੱਖਜਨਿ ਸਕਲ 
ਕਾਮਨਾ ਜੋਈ । ਤਿਨ ਕੇ ਨਿਰਬਾਹਕ ਤੁਮ ਹੋਈ॥ ੫॥ ਦੁਰੇ ਰਹੇ 
ਨਹਿ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾ। ਕਿਮ ਛਪਿ ਸਕਹਿ ਭਾਨ ਉਦਤਾਵਾ । ਕਰਹ 
ਉਧਾਰਨਿ ਸਿੱਖਕਨਿ ਕਰਨਿ । ਲਹੇ' ਅਨੌਦ ਦਰਸ ਤੁਮ ਹੇਰਨ?॥ ੬॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁ ਭੇਟ ਚਢਾਵਹਿੰ । ਬਿਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਸੁਨਾਵਹਿੰ 
। ਕੋਇਕ ਸਿੱਖ ਕਹੈ ਡਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਜਿਨ ਕੇ ਰਿਦੈ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾਂਹੀ 

_॥੭॥ ਓਕਰਮ ਅਨਿੰਦਤ ਸਭਿ ਇਨ ਕੇਰੇ । ਮਹਾਂ ਭਾਗ ਸੈੜੋਖ ਘਨੋਰੇ। 
ਸਮ ਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਧੁਰ ਬਚੋਨਾਂ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸਨਾ ॥ ੮ ॥ 
ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲ, ਮਨ ਰਾਗ ਨ ਦ੍ਰੈਸ਼। ਸਦਾ ਜਿਤਿੰਦੈ, ਛੁਹ ਨ ਕਲੇਸ਼ । 
ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਿਤਿਕ ਬਡਿਆਈ।ਇਨ ਮਹਿ ਸਭਿ ਪਈਅੜਿ ਭੁਲਿ- 
ਆਈ ॥ ੯॥ ਇਕ ਸੂਭਾਵ ਇਨ ਧਾਰਨਿ ਮੌਨ । ਯਾਂਤੇ ਗਯੋ ਸਮੀ੫ 
ਨ ਕੌਨ। ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਕਜੋ ਇਨ ਕੋਇ । ਉਦਾਸੀਨ ਸਭਿ ਤੇ ਨਿਡ 
ਜੋਇ ॥ ੧੦॥ ਇਨ ਕੋ ਪਿਤਾ ਬਲੀ ਕੁਜ ਭਾਰੀ । ਜਿਨ ਸਮਾਨ ਨਹਿ 
ਅਪਰ ਅਕਾਰੀ"। ਮੁਦਰ ਸ਼ਭ ਸਰਬੈਗ ਬਿਲੈਦ । ਮਹਿਦ ਜੁੱਧ ਜੈਡਾ 
ਰਿਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥੧੧॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗ੍ਵਿੰਦ ਸੁਖਕੈਦ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਗੁਨ 
ਧਰਹਿ ਮਨ੮"। ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਾ।ਦੀਹ ਸਮੱਸ਼ਹ ਸਰਲ“ 
ਬਨਾਵਾ॥ ੧੨ ॥ ਛੱਪੋ ਰਹੇ ਨਹਿ ਆਪ ਜਨਾਯੋ । ਭੇਦ ਨਹੀ` ਕਿਨਹੂੰ 
ਸਿਖ ਪਾਯੋ । ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਤ ਪੜਾ ਬਤਾਵਾ । ਸਗਰ ਬਿਖੈ ਜਹਾਜ 
ਲੰਘਾਵ ॥ ੧੩॥ ਯਾਂਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਭਏ ਜਹਾਨ । ਕਰਹਿ ਅਨਿਕ ਸਿੱਖਨਿ 
"ਭਾਵ ਠੰਮੰਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ। “ਮੋਹਰ । ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ੯9 ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਇੰਦ 
ਜੀ ਵਾਕ । “ਦਾੜ਼੍ਹ ਭਾਰੀ ਤੇ ਲੰਮਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੦੧੩) ਫਜੱਸ ੧੧ । ਅੱਸੂ ੧੦, 

ਕੱਲਯਾਨ” । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸੈਤੀ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਬਸਤਨਿ 
ਅਰਪੰਤੀ ॥੧੪॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਭੀਰ ਭਈ ਬਹੁ ਆਇ । ਬੈਦਹਿ ਪਾਦਿਨਿ 
ਸੀਸ ਟਿਕਾਇ । ਮੱਖਣ ਦੋਇ ਚਮਰ ਜੋ ਲਯਾਵਾ। ਦਹਿਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ 
ਸੱਭ ਗੋਤਿ ਝ੍ਲਾਵਾ॥ ੧੫ । ਸਿੱਖਯਨਿ ਸਾਬ ਬਾਰਤਾਲਾ੫ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਰਤਿ ਦਿਪਤਿ ੫੩੩੧੫ । ਸਭਿ ਸੋਦੀ ਕੇ ਨਰ ਤਹਿ ਆਏ। ਦੇਖਿ ਦੇਖ 
ਮਨ ਅਨਖ" ਬਵਾਏ ॥ ੧੬॥ ਜਹੋ' ਜ੍ਯੋ ਬਹੁਤ ਉਪਾਦਇਿਨ ਆਵੇ । 
ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਸਤੁਤਿ ਸੁਨਾਵੈ । ਦਰਬ ਅਗਾਰੀ ਬ੍ਰੰਦ ਦਿਸਾਵੈ । ਤਜੋਂ 
ਤਜਯੋ' ਮਤਸਰ ਅਧਿਕ ਉ੫ਾਵੈਂ।੧੭॥-ਦਿਸ ਕੋ ਮਾਨਤਿ ਹੁੜੋ ਨ ਕੋਇ। 
ਗੁਰੁਤਾ ਉਚਿਤ ਨ ਕੈਸੇ ਸੋਇ। ਮਿਲਹਿ ਨ ਬੋਲਹਿ ਕਾਹੂੰ ਸੈਗ । ਸਮ 
ਉਨਮੱਤ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਿ ਅੰਗ ॥੧੮॥ ਸਭਿਨਿ ਛੋਰਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਨਾਵਾ । 
ਜਿਸ ਕੋ ਲਖ ਨ ਜਾਇ ਸੁਕਾਵਾ । ਇਹ ਮੱਖਣ ਨੇ ਦੈਕ ਬਨਾਯੋ। ਸਭਿ 
ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੋ ਲਯਾਇ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ੧੬॥ ਇਸ ਕੌ ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ 
ਮੜਿਵਾਨਾ” । ਦੇਖਜੋ ਯਾਤੇ ਮਹਤ ਅਜਾਨਾ । ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਕੀਨਿ 
ਅਨਾਂਦਰ । ਹਤੇ ਸਦੀਵ ਜੁ ਉਚਿਤੇ ਆਦਰ ॥੨੦॥ ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਆਦਿ 
ਮਹਾਂਨ'। ਜਿਸ ਕੋ ਮਾਨਹਿ ਸਕਲ ਜਹਾਨ । ਭਿਠਕੇ ਹੋਵਤਿ ਇਸ 
_ਢਿਗ ਆਇ । ਧਰਹਿ ਉਪਾਇਨ ਪੁਜਹਿ ਪਾਇ॥ ੨੧ ॥ ਕਬ” ਅਨੀਤ 
ਸਹਾਂਰਹਿ ਸੋਇ। ਇਮ ਤੋਂ, ਚਹੈ ਜੁ ਗੁਰੁ ਸੋ ਹੋਇ'-। ਅਸ ਕਹਿ 
ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਾਏ । ਜਾਇ ਸਭਨਿ ਸੋਢੀਨਿ ਜਨਾਏ॥ ੨੨॥ 
ਬਨੇ ਬਨਾਏ ਸਭਿ ਤੁਮ ਰਹੋ । ਅਬਿ ਤੇ ਆਗੇ ਭੇਂਟ ਨ ਚਹੋ । ਨਹਿ ਕੋ 
ਆਵੈ ਪਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਦਰਬ ਨ ਅਰਪਹਿ ਕਬਹਿ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੋ ਨੰਦ । ਸਭਿ ਤੇ ਲਘੁ,ਪਦ ਚਹੈ ਬਿਲੌਦ। ਤਿਸ ਤੇ 
ਬਝੇ ਚਾਂਰ ਸੁਤ ਆਨ । ਤਿਨ ਕੋ ਬੰਸ ਜੁ ਗੁਨੀ ਮਹਾਨ ॥੨੪॥ ਸਭਿਨਿ 
ਉਲੰਪਤਿ ਬੈਠਜੋ ਸੋਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਸਤ' ਜੁ ਹੋਇ । ਅੰਤਰ ਗਤਿ 
ਮੱਖਣ ਮਿਲਿ ਗਯੋ । ਮਹਾਂ ਪਖੰਡ ਉਠਾਵਨਿ ਕਿਯੋ ॥੨੫॥ ਕੈ ਤੋ ਮਿਲਿ 
ਕੈ ਕਰਹੁ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਭਯੋ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਜ਼ਯਾਦਾ? । ਸੁਨਤਿ 
ਸਭਿਠਿ ਸੋਢੀਨਿ ਬਿਚਾਰ/ । “ਕਬਿ ਨ ਉਠਾਵਹਿ ਗੁਰਤਾ ਭਾਰਾ ॥ ੨੬॥ 
“ਗੁੱਸਾ । “ਭਾਵ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ । "ਅਕਲ ਵਾਲਾ । “ਕਿਵੇਂ । “ਇਸ ਤਣ੍ਹੰ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੇਗਾ 
੧ ਗੂਰੂ ਹੈ ਬੈਠੇਗਾ। 



ਕੰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( 80੧੪ ) ਫਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਹੂ ੧੦, 
ਲੈਨਿ ਦੇਨਿ ਕੀ ਅਕਲ ਨ ਕੋਈ। ਬੋਲਿਬਿ ਕੀ ਸਾਮਰਬ ਨ ਹੋਈ। 
ਸਿੱਖਜੰਨ ਕੌ ਦੈਬੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕੌ ਲਖਹਿ ਨ ਲੋਸ਼ ॥ ੨੭॥ 
ਧਰੇ ਮੰਨ ਘਰ ਬੈਠਯੋ ਰਹੈ। ਜਗ ਬਿਵਹਾਂਰ ਕਬ" ਸੋ ਲਹੈ। ਇਕ 
ਮੱਖਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਦੇਖ। ਸੇਗੜਿ ਦੀਨ ਸਿ ਭੇਟ ਅਸ਼ੇਖ ॥੨੮॥ ਜਥਿ 
ਇਹ ਚਲਜੋ ਜਾਇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ । ਦੇਯ ਉਪਾਇਨ ਕੌ ਨਹਿੰਲੋਸ਼। ਸਭਿ 
ਹਣਿ ਜੇ ਹੈਂ; ਜਾਇ ਨ ਕੋਈ । ਜਾਨਿ ਜਾਇ ਜੇਸੋ ਇਹ ਹੋਈ॥ ੨੯॥ 
ਅਬਿ ਮੱਖਣ ਕੇ ਕਹਿਬੇ ਕਰਿ ਕੌ ।੫ਰਖੇ ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਧਰਿਕੌ । 
ਦਈ ਉਪਾਇਨ, ਮਾਨਜੋ ਇਹੀ। ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ, ਪੁਨ ਹ੍ਰੈ ਨਹੀ? ॥੩੦॥ 
ਇਕ ਤੋਂ ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨੰ। ਅਤਿ ਕ੍ਰੋਧੀ ਇਕ ਤਿਨਹੁੰ ਬਖਾਨੀ । 
“ਬੇਮਿਰਜਾਦ ਬਾਤ ਨਹਿ ਆਛੇ । ਭਯੋ ਅੱਗਠੀ” ਸਭਿ ਕਰਿ ਪਾਛੇ ॥੩੧ 
॥ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾੜ' ਕੋ ਕੈ ਨਹਿੰ ਮਾਨਯੋ' । ਸਭਿ ਧਨ ਆਪ ਲਏ ਗਰਬਾਨਤੋਂ। 
ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਕਬਿ ਸਿਖ ਕੋ ਲਯਾਵੇ। ਜੋ ਅਜਾਨ ਇਕ ਨਿਕਫਿ 
ਚਢਾਵੇ ॥੩੨॥ ਸਭਿ ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਕੇ ਢਿਗ ਸੇ ਦੇਯ । ਭਾਗ ਸਮਾਨ ਆਪਲੋ 
ਲੇਯ” । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਕੇ ਕਹੇ । ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਮਹਿ ਸਿਖ ਚਹੇ। 
੩੩॥ ਯਾਂਤੇ ਅਹੈ' ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਜੇਈ। ਲਨਿ ਉਚਿਤ ਭੇਟਨਿ ਸਭਿ ਤੋਈ। 
ਗੁਰੁ ਇਹ, ਨਾਮ ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਲੀਨ। ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁ 
ਦੀਨ' ॥੩੪॥ ਪੂਰਬ ਆਏ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ । ਲਜਾਏ ਅਲ੫ ਉਪਾਇਨ 
ਭਾਇਮਕਸ ਨੇ ਕੋਇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਈ। ਦਰਸ ਪਰਸ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਸੋਈ॥ 
੩੫॥ ਇਹ ਸਿਖ ਲਯਾਯੋ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ । ਦੈਬੋ ਚਹਿਯ ਸਭਿਨਿ ਇਕ 
ਸਾਲ'”ਂ। ਦਿਸ (ਵਗ ਕਥੇ" ਰਹ/ਨ ਧਨ ਦੇ ਹੈ' । ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਸਭਿ ਹੀ 
ਹਰਿ ਲੋਹ” ॥੩੬॥ ਅਧਿਕ ਅਸੂਯਕ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ 
ਬਕ ਉਚਾਂਰਾਂ । ਕੋਤਿਕ ਮਤਸਰ ਬਹੁ ਤ੫ਤ'ਏ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 
'ਸਧਾਏ॥੩੭॥ ਜਿਸਕੇ ਸਗ ਨਰਨਕੋਂ ਬ੍ਰਿੰਦਚਹੈ ਸੁ ਕਰੇ ਸਮਾਜ ਬਿਲੈਦ। 
ਅਧਕ ਦਰਬ ਏਕਲ !'ਢਗ.ਕ8। ਰਹਨਿ ਦੇਹਿ ਅਸਮੰਜਸ ਐਸੇ॥੩੮॥ 
ਜੇ ਕਰਿ ਧੈਰਮੱਲ ਢਿਗ ਹੋਇ । ਇਹ ਰਾਖਨਿ ਕੋ ਸਮਰਥ ਸੋਇ।ਤਿਨਕੋ 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਵੈਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਦਾ ਸੁ ਮਾਨਹਿਂ ਮਾਨਵ ਜਾਲਾ ॥੩੯॥ ਕਾਤ 
ਭਡੰਜ। ਗੁਰੁ ਇਸ ਕੇਰ।ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਭੇਰੇ।ਇਮ ਮਸਲਤ 
"ਕਿਵੇਂ । “ਆਗੂ; ਅਗਾਊ । ੯ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ । ਦਹਿੱਸ ਬਰਾਬਰ ਦਾ । “ਇਕ ਸਾਰ, ਇਕੋ 
ਕਿਕਹਾ । #ਪਰ-ਸਭਿਨਿ ਸ ਮਾਲਾ । 



ਸ਼ੀ ਰਹ ਪੂਭਾ੫ ੪੦੧੫ ਰਸ ੧੧। 

ਕਰ ਪਹੱਦੇ ਜਿ ਸੁ ਦਾਸ॥ ੪੩੦॥ 
ਸਰਬ ਬਿਰਤੈਤ ਸੁਨਾਯੋ । “ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਜੋ ਮੱਖਣ ਆਯੋ । ਸਾਚ ਕਿ 
ਝ੍ਠ ਨਰਨਿ ਕੇ ਸੈਗ। ਕਹਿ ਭਰਮਾਏ ਕੀਨਿ ਕੁਵੈਗ? ॥ ੪੧ ॥ 
ਤਮ ਦਾਗ ਬਰਨਲੇ ਲਾਮ ਦਸਮ ਬੂ ॥ ੧੦ ॥ 

੧੧. [ਇਰਮੇਲ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਢੇਂਦ।। __ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਧੀਰਮੱਲਜ ਲੇ ਨਿਕਤਿ ਜਥਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਨਰ ਜਾਂਇ#ੰਚੰੜ>_ 
ਤੁਰ ਮਤਸਰ ਮਹੜ ਚਿਤਵਤਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਦਿਕ 
ਮਸੈਦ ਤਬਿ ਜੋਰੇ ਹਾਬ । ਭਾਖਤਿ ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਸਾਬਤਿਸ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿ 
ਹੁਤੋ ਉਦਾਰਾ" । ਜਿਸ ਬਸਿ ਲੇਠ ਦੇਨਿ ਬਿਵਹਾਂਰਾ ॥ ੨ ॥ ਹੁੜੋ ਪੁਸ਼ਟ 
ਸੋ ਧਨੀ ਬਝੇਰਾ । ਮਾਨਹਿੰ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਯੋ ਘਨੇਰਾ । ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਜਿਸ ਕੇ 
ਬਾਂਕ ਪ੍ਰਮਾਨ । ਧੀਰਮੱਲਯ ਅਨੁਸਾਂਰੀ ਜਾਨਿ ॥ ੩॥ ਸ਼ੀਹਾ ਨਾਮ ਤਿਸੀ 
ਕੌ ਅਹੈਂ। ਗੁਰ ਸੋ ਦੋਹ ਕਰਭਿ ਬਹੁ ਰਹੈਲੌਭੀ ਕੁਫਿਲ ਕਠੋਰ ਮਹਾਨ॥ 
ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਢ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਅਜਾਨਾ ॥ ੪ ॥ “ਸੁਨਹੁਂ ਗੁਰੂ [ ਡੁਮ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। 
ਮਹਿੰਮਾ ਰਾਵਰਿ ਜਾਇ ਬਿਲਾਤਿ । ਨਿਕਟਿ ਅਪ ਕੈ ਤਿਨਹਿੰ ਪੁਜਾਯੋ। 
ਨਹਿ ਕਿਸ ਤੇ ਲਘ ਭੀ ਭਰਪਾਯੋ ॥੫॥ ਜਬਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਿ ਹੈ' ਆਪੀ'। 
ਆਯੋ ਇਤੋ ਨ ਦਰਬ ਕਦਾਪੀ । ਦੇਕ ਜਾਮ ਸੋ ਨਿਕਸਜੋ ਬਾਂਹਰ । ਸਭਿ 
ਮਹਿੰ ਅਜਹੁ ਭਯੋ ਨਹਿ ਜ਼ਾਹਰ ॥ ੬ ॥ ਜਿਤਿਕ ਹਜ਼ਾਂਗੰਨ ਕੋ ਧਨ 
ਆਵਾ। ਦਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿ ਹੋਹਿ ਚਢਾਵਾ । ਸੈਨ ਸਕੇਲਹਿ ਖ੍ਰਿੰਦ ਸੁਖਾਰੇ। 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਬਧਹਿ,ਘਟਹਿੰ ਤੁਮ ਸਾਰੇ/੭॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿਰਾਇ। 
ਡਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਿ ਸਮ ਬਨ ਜਾਇ । ਕਛੂ ਉਪਾਇ ਨ ਚਲਹਿ 
ਤੁਮਾਰੋ। ਛਾਇ ਜਾਇ ਸਭਿ ਪਰ ਬਲ ਭਾਰੋ ॥ ੮॥ ਅਬਿ ਤੋਂ ਲਘੁ ਹੈ 
ਬਨਹਿ ਉਪਾਇ । ਜਿਮ ਚਾਹਹੁ ਤਿਮ ਕਰਹੁ ਬਨਾਇ। ਨਹੀ ਦਾਸ,ਭਟ; 
ਚਾਕਰ ਨਾਂਹੀ । ਕੈ ਗਹਿ ਲੋਹੁ ਰਖਹ ਨਿਜ ਪਾਹੀ ॥੯॥ ਕੈ ਦਿਹੁ ਤ੍ਰਾਸ 
ਨ ਨਿਕਸੈ ਬਾਹਰ । ਕਿਥੋਂ ਸੈਘਾਰਹੁ ਹੋਇ ਨ ਜ਼ਾਹਰ । ਕੈ ਅਬਿ ਦਰਬ 

_ਛੀਨ ਲਿਹੁ ਤਾਂਹੀ । ਆਗੇ ਕੋ ਦਿਹੁ ਭੈ ਉਪਜਾਹੀ ॥ ੧੦ ॥ ਕਿਥੋਂ ਆਪਨੇ 
ਦਾਸ ਪਠਾਵਹ । ਦਰਬ ਜਿਤੋ ਤਿਹਠਾਂ ਠਹਿਰਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਲੋਕਨਿ ਕੀ 
ਬਰਜਹ ਭੀਰ। ਆਈ ਜਿੰਡਕ ਉਪਾਇਨ ਤੀਰ ॥ ੧੧॥ ਸਭਿ ਸੇਗੜਿ 
ਜਬਿ ਝੇਰਨਿ ਜਾਵੇ।ਸਗਰੀ ਵਸਤੁ ਉਠਾਇ ਸੁ ਲਯਾਵੇਂ। ਦਰਬ ਆਜ ਕੌ 

_“"ਵੱਗਾ। "ਆਪਨੂੰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਝ ਪੁਤਾਘ ਸੂਰਜ । (8੦੧੬) ਗਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ਕੈਕੈ. 
ਜੈ ਡਿਹ ਪਾਸ । ਰਹੈ ਤ ਤੁਮ ਕੋ ਉਪਜਾਹ ਤ੍ਰਾਂਸ।੧੨॥ਵਹਿਰ ਉਪਾਇਨ 
ਘਰ ਤੇ ਜਾਵਤ" । ਲੋਨਿ ਉਪਾਇ ਚਿਤਹੁ ਤੁਮ ਤਾਵਤ। ਬਹੁਰ ਨ ਤੁਮਰੇ 
ਕਰ ਏ ਆਵੈ । ਲੋ ਕਰਿ ਕਿਤਹੂੰ ਗ੫ਤ ਛਪਾਵੈ ॥ ੧੩॥ ਚਾਕਰ ਰਾਖਿ 
ਹੋਹਿ ਪੁਨ ਗਾਦੋ । ਨਿਕਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ ਕਿਮ,ਜੇ ਕਾਦੋ । ਜਿਮ ਲਘ ਜਰ 
ਭਰੁ ਕੀ ਸੁ ਉਖਾਰਹਿੰ । ਬਡੋ ਹੋਇਗੋ ਕੌਨ ਉਪਾਰਹਿ ॥੧੪॥ ਨਿਜ ਹਿਝ 
ਬਾਤ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਹੋਇ । ਬੀਤੇ ਬਨਹਿ ਉਪਾਇ ਨ ਕੋਇ”। ਇਮ ਸੁਨਿ 

_ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਹਜੋ । ਤਿਸ ਕੇ ਤੋਂ ਧਨ ਲੋਭ ਨ ਲਹਜੋ ॥੧੫॥ ਜੇ ਤਿਸ 
ਪਾਸ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾ । ਸੋ ਤਯਾਗਨਿ ਨਹਿ ਮੋ ਕਹੁ ਭਾਵਾਂ।ਇੜਤੋ ਦਰਬ 
ਕਿਮ ਦੇਵੈ ਜਾਨਿ"। ਜਿਸ ਧਨ ਕੇ ਨਹਿੰ ਕਛੂ ਸਮਾਨ” ॥ ੧੬॥ ਅਥਿ 
ਝੋ ਗੁਰ ਹਿੜ ਜਿਤਿਕ ਉਪਾਇਨ । ਉਚਿਤ ਆਵਬੋ ਹਮਰੇ ਆਇਨ£ । 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਜੇ ਜਾਨਤਿ ਭੇਵ । ਪੁਜਹਿੰ ਮੋਹਿ ਜਾਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ੧੭ ॥ 

_ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਅਨਜ ਮੈਂ ਅਹੋਂ । ਡਿਨਹੁਂ ਅਛਤ ਭੰ ਨਿਤ ਬਹੁ ਲਹੋਂ । 
ਅਬਿ ਤਿਨ ਤੇ ਢਿਰਿ ਕੈ ਗਰਿਆਈ।ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਮੁਝ ਘਰ ਬੱਡਿਆਈ 

_॥ ੧੮॥ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਇ । ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਲਥੇ ਨ ਸੋਇ। 
_ ਨਿਜ ਮਭਿ ਤੇ ਕਰਿ ਗੁਦੂ ਬਨਾਵਾ।ਕਿਮ ਡਿਹ ਹੋਨਿਦੇ ਹਿੰਹਮਦਾਵ॥₹੯॥ 

_ ਇਕ ਪਦਤੁ ਮੁਝ ਦਿੰਤ! ਹੋਇ । ਮੱਖਣ ਸਾਬ ਮਨੁਜ ਬਹੁ ਜੋਇ । ਨਹਿ 
_ਵਿਰੋਧ ਹਮਤੇ ਸੈਗ ਕਰੈ । ਤੋਂ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਝਿਦੇ ਬਿਦਰੈਂ ॥ ੨੦ ॥ ਸੋ ਡੋ 
ਗੁਰ ਕੌ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ । ਕਿਮ ਹਮ ਸੋਂ ਉਰ ਦੋਹ ਬਧਾਵੈ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਭੇਰ 
ਹੁੜੀ ਸੋ ਦੀਨਸਿ । ਅਪਨਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਨਸਿ ॥੨੧॥ “ਹਮ ਕ੍ਰਾਤਾ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਸੁਰਚਾਇਂ । ਬੀਚ ਕਹਨਿ ਤਿਹ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆ੬। ਯਾਂਤੇ 
ਰੁਚਹਿ ਮੋਹਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਦਰਬ ਛੀਨ ਕਰਿ ਆਨਹਿਂ ਪਾਂਹੀ” ॥ ੨੨॥ 

_ ਇਮ ਸੁਨਿ ਪੁਨਹਿੰ ਮ#ਂਦ ਬਖਾਨਾ । “ਕਾਰਜ ਕਰਨਿ ਅਲ੫ ਭੀ ਜਾਨਾ। 
ਤਉ ਉਤਸਾਹੁ ਅਧਿਕ ਕੋ ਕਰੈ । ਜਿਸਤੇ ਸਭਿ ਸਖੈਨ ਹੀ ਸਹੇ॥ ੨੩॥ 
ਜੇ ਅਖਰ ਮਿਗ ਕੇ ਹੁਇ ਡਯਾਰੇ । ਕਗੰਹ ਸਮਾਜ ਸੇਰ ਛੌ੍ ਭਾਰੇ । ਸੋ 
“ਘਰ 'ਤੇ' ਬਾਹਰ ਡਾਫ੍ _ਮੋਦਾਨ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ ਭੇਟਾ ਪਈ ਹੈ । “ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡੜ। 
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਖੋਹ ਲੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ੯(ਅਸੀਂ) ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇਈਏ $ “ਕੋਈ. 
(ਚੀਜ਼) ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਬਗਾਬਰ ਨਹੀਂ । “ਸੇ ਘਰ । ਭਾਵ ਅਲ਼ੀ' ਫਰਾ ਹਂ ਆਪੇ ਵਿਢ ਕੁਛ 
੫ਏ ਕਰਾਂਏ; ਮੱਦਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਚ ਕੁਛ ਬੋਲਫ' (ਦਖਲ ਦੇਣ) ਨਗ ਬਣਦਾ। _ 



ਬ।ਪਵਾ; ਨਰ ਜਾਇ। ਨਿਜ ਐਸ੍ਰਜ ਕੋ ਲੋਹ ਬਧ 
ਉੱਦਮ ਕਰਨਿ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜਿਸਤੇ ਗੁਰਤਾ ਉੱਤਮ ਪਾਵੈ । 
ਮਾਰਨਿ ਉਚਿਤ ਤਿਸੈ ਕੋ ਮਾਰਿ'ਬੈਧਨ ਉਚਿਤ ਕੈ ਦ ਮਹਿ ਫ਼ਾਰਿ॥੨੫॥ 
ਝੁਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਬਿ ਬਧਹਿ ਬਿਲੌਦ । ਜਬਾ ਦੂਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਚੌਦਜੋ ਕਾਰਜ 
ਬੁਧਿ ਤੇ ਹੁਇ ਆਵੈ । ਤਿਸ ਕੌ ਨਰ ਤਿਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥੨੬॥ ਜਹਿੰ 
ਬਲ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਇ। ਤਹਾਂ ਕਰਹਿ ਨਹਿ ਦੇਰ ਲਗਾਇ । ਬਲ 
ਅਰੁ ਬੁਧਿ ਦੋਨਹੁੰ ਤੁਮ ਮਾਂਹੀ । ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਲਖਿ ਹਰੈ ਉਤਸਾਹੀ ॥ ੨੭॥ 
ਅਬਿ ਮੈੱ' ਕਹੋਂ ਕਰਹੁ ਸੋ ਬਾਤ । ਪਾਵਹੁ ਦਰਬ ਆਪ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ।ਪੂਰਨ 
ਕਰਹੁ ਆਪਨੀ ਚਾਹੂ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੋਧਾਵਹ ਜੇ ਭਟ ਪਾਹੂ ॥ ੨੮ ॥ ਰਾਖਹ 

_ਭਹਾਂ ਜਸੂਸ ਲਗਾਇ । ਜਬਿ ਮੱਖਣ ਤਹਿ ਤੇ ਉਠਿ ਜਾਇ । ਤਤਛਿਨ 
ਜਾਹਿੰ ਤਹਾਂ ਭਰ ਸਾਰੇਲੇਹਿ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਵਬੁ ਭਾਰੇ॥੨੯॥ਖਰਭਰਾਣ 
ਪਰਿ ਹੈ ਭਿਨ ਮਾਂਹੀ। ਤੁਪਕ ਭਾਕ ਹਡਿ ਹੈ' ਤਬਿ ਤਾਂਹੀ । ਨਿਤ ਕੀ 
ਕਲਹਾ ਦੇਹ ਮਿਰਾਇ।ਬਹੁਰ ਨ ਬੈਠਹਿ ਆਪ ਪੁਜਾਇ॥੩੦॥ ਇਕ ਮਰਿ 
ਗਏ ਸਰਬ" ਕੇ ਪਾਂਵੈ'। ਪੁਨ ਸੈਗਤਿ ਤੁਮਰੇ ਦਿਗ ਆਵੈ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ 

_ ਖੂਜਾਂ ਪੁਨ ਪਾਇੰ। ਲੋਹੁ ਬਾਹਨੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਨਾਇ ॥ ੩੧ ॥ 'ਸ਼ੱਝ, ਸਹੈਸ੍ਹੇ 
ਅਯੁਡਿ, ਸੁ ਲੱਛ । ਆਇ ਦਰਬ', ਨਹਿੰ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਿਪੱਛ”।ਕਰਹੁ ਖਰੀਦ 
ਅੱਸੂ ਸਮੁਦਾਇ। ਚਢਹੁ ਸੈਨ ਜੁਬਿ ਆਪ ਸੁਹਾਇ ॥ ੩੨ ॥ ਰੁਚਿਰ 

ਕਰਹੁ ਅਸਵਾਰੀ । ਮੇਘ ਅਭੈਬਰ ਪਾਇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ“ । ਛਿਤ ਮਹਿ 
ਡ੍ਰਮਰੋ ਛਾਇਿ ਪ੍ਰਭਾਘਡਰਹਿੰ ਕ੍ਰਾਤ ਦਿਗ ਆਵਹਿ ਆਪ॥੩੩॥ਤੁਰਕੇ ਸ਼ੁਰ 
ਸੋਂ ਸੈਧਿ# । ਬਹੁ ਮੋਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੀਜੈ । ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇ 
ਕਰਿ ਨੀਤ । ਅਪਰ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਭਾਵੜਿ ਦੀਤ ॥ ੩੪ ॥ਨਿਸ਼ਕੌਰਕ? 
ਝੁਮ ਹ੍ਰੈ ਕਚਿ ਵੇਰੀ । ਭੋਗਹੁ ਮਾਯਾਂ ਸੌਜ ਘਨੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰੜ'੫ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਲਾ ॥ ੩੫ ॥ ਅਧਿਕ ਅਜਾਇਬ 
ਵਸਤੂ ਲਯਾਵੇਂ । ਸਕਲ ਆਨਿ ਤਮ ਕਹੁ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਭਰਹਿੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 
1੬੫0 ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ । "ਭਾਵ ਸਾਹੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਬਨ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਕੜੇ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਦਸ ਹਜ਼ ਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜੋ ਆਵੇਗਾ । [ਸੋਸ, ਅਯੁੰਤਣ੧੦੦ ੦੦] 
₹ਉੱਲਿਟ ਪੱਖੀ ਭਾਵ ਗਚੁ ਤੈਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। “ਜੇ ਹਾਬੀ ਦਈ ਅਸਵਰੀ ਕਿ ਛਤਰ ਵਾਲੀ 
ਅੰਬਾਰੀ ਪਾਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ. ਹੈਵੋ [ਸੈਸ, ਮੋਘਰੋਬਜ=ਵਡ ਦਵੋਆ (ਅ) ਛਤਰ । ਛਤਰ ਵਾਲੀ 
ਅੰਬਾਰੀ ।(੩) ਬਿਜਲੀ । (੪) ਬੱਦਲ ਗੱਜਣਾ । (੫) ਘਟਾ ਵੈਲਾਵ] । $ਮੇਲ । “ਨਿਰਤੇ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗਚ ਪੁਭਾ੫ ਦਰਜ । ( ੪੦੧੮) ਰਜੌਸ ੧੧ । ਲੰਨ ੧੧. 

ਮਾਯਾ ਸਾਬ। ਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਬਨਿ ਹੈ' ਨਾਬ॥ ਭ੬॥ ਇਸ ਕੋਂ 

_ਮਾਰਨਿ ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਹ ਕੌਟਕ ਬਧਿ ਜਾਵੈ।ਇਮ ਮਸੈਦ 
ਨੇ ਮਸਲੜ ਦੀਨਸਿ। ਧੀਰਮੱਲ ਨੇ ਮਾਨਿ ੧ ਲੀਨਸਿ ॥ ੩੭॥ ਤੁਸ਼ਨਿ 
ਠਾਨਿ ਬਿਜ਼ਾਰਨਿ ਲਾਗਾ ।-ਕਯਾ ਕਰਤੱਬਤ ਮੋਹਿ ਹਿਤ ਪਾਗਾਂ । 

ਨ ਮਤਾ ਕਹਤ ਨ ਏ। ਮੁਝ ਲੋ ਨੀੜੋ ਲਗਹਿ ਨ ਗੇਹੀ ॥੩੮੩ 

ਪਿਤਾ ਕਾੜ ਹਮਰੋ ਸੈ ਅਹੈ । ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਆਬਧ" ਕਹੈ'। ਦੋਸ਼ਨਹੀ' 
ਕਛ ਤਿਸ ਨੇ ਕੀਨਾ। ਮਸਤ ਸੁਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਬਿਹੀਨਾਂ ॥ ੩੯ ॥ ਨਹੀਂ 

ਪਰਸਪਰ ਬੋਲਿਬਿ ਕਾਹੁ।ਸਦਾ ਰਹੈ ਬੈਠਯੋ ਘਰ ਮਾਂੂੰ-। 'ਭੋ ਮਸੈਦ [ਤਿਸ 
ਹਤਨੇ ਕੋਰਾ । ਨਹਿ ਉਭਸਾਹ ਹੋਤਿ ਹੈ ਮੇਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਅਪਰ ਬਾਂਤ ਤੈੱ' 

ਡੋਰੇ 

ਸੀਹਾਂ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕੈ । ਧੀਰਮੱਲ ਸੋਂ ਲਤ ਦਾ ਉਆ ਤਮ 
_ ਬਨਾਵਨਿ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲ।ਹਾਬ ਮਸ਼ੈਦਨਿ ਕੇ ਸੁ ਬਿਸਾਲ। ਜਿਸਕੋ ਗਾਦੀ 
_ ਦੇਹਿ ਬਿਠਾਇ । ਸਿੱਖਯਨਿ ਤੇ ਭਿਸ ਲੋਹਿੰ ਪੁਜਾਇ॥੪੫॥ ਸੈਰ/ਤਿ ਸਭਿ 
ਮਸੈਦ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਚਹੈ ਲਿਜਾਵੈ ਤਿਸੈ ਅਗਾਰੀ । ਜਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਜੂ 
ਮਸੈਦ । ਤਿਸ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸੁ ਹੈ' ਨਰ ਬਿੰਦ॥੪੬॥ਕੋ ਮਸੈਦ ਤੁਮ ਤੇ ਢਿਰਿ 
ਜਾਵੈ । ਮਿਲਹਿ ਜਾਇ ਕੈ ਤਾਂਹਿ ਪਜਾਂਵੈ। ਅਨਿਕ ਉਪੱਦ੍ਵ ਜੀਵੜਿ 
ਕਰੈ । ਨਿਸ਼ਕੋਰਕ ਹਇ ਹੈ' ਜੇ ਮਰੋਓ ॥ ੪੭ ॥ ਜੇ ਤੁਮਰੀ ਸਾਲਾਹਿ ਨ 
ਐ੧। ਹਮ ੋਂ  ਨਹੀਂ ਮਿਤਹਿਥ ਕੈਸੇਜਿਸ ਮਹਿ ਸੈਂਸਾ ਸਦਾ ਨਿੰਹਰੀਐ 
ਮੇਰੇ ਹੈ ਲਈ ਕਿਸ ਕਰਤੱਬ ਵਿਚ (ਇਹ ਮਸੇਦ ਮੈਨੂੰ) ਲਬੇੜਨ ਲੱਗਾਂ ਹੈ, (ਅ) ਮੇਰੇ 
ਰਸ ਲਈ (ਮੈਨੂੰ) ਇਸ ਕਰਤੱਬ ਵਿਚ ਅਨਰਗਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ [ਪਾਗਲ੫ ਚਾਸ਼ਨੀ 
ਢਜ਼ਨੀ, ਲਏੜਨ੧ ਅਨਟੁਕਤ ਹੋਣਾ; ਲੱਗਣਾ] । ਦਸਲ।0 । "ਚਾਚਾ । “ਨਾਮ । “ਦੁਪਹਿਰ । 
੯ਜੇ (ਉਹ) ਮਰ ਜਏਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਿਕਰ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਠ ਪੁਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੧੯) ਗਸਿ ੧੧। ਅਨ ੧੨ _ 

ਬਿਨਾਂ ਬਿਚਾਰੇ ਤਿਸ ਪਰਹਰੀਏ ॥੪੮॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਪਸ਼ਚਾਂਤਾਂਪ ਕਹੇਤਾ । 
ਘਾਤ ਪਾਇ ਕਰਿ ਦਾਵ ਚੁਕੌਤਾ" । ਤੁਝ ਸ਼ਰੀਕ ਇਹ ਜਬਿ ਅਧਿਕਾਵੇ । 
ਪੁਨ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਹਾਬ ਨ ਆਵੇ ॥ ੪੯॥ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । 
ਹਮ ਨਹਿ ਚੂਕਹਿੰਗੇ ਲਖਿ ਘਾਤ । ਨਿਤ ਕੋ ਬਗਰਾਂ ਦੇਹਿ ਚੁਕਾਇ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਮਹਾਂ ਤਾਸ ਉਪਜ'ਦਿ ॥ ੫੦ ॥ ਵਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਬਿਨਾ, ਗੁੱਰ- 

_ਆਈ। ਜੋਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਘਰ ਠਹਿਰਾਈ।ਇਹ ਬਡ ਕੌ ਟਕ ਦੇ ਹੈ' ਟਰ 
। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੈ' ਤੁਮ ਅਨੁਸਾਰਿ? ॥ ੫੧॥ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿਮ 

-ਕ੍ਰਕੋ । ਲੋਭ ਦਰਬ ਕੋ ਬਹੁ ਉਰ ਧਰਜੋ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਕਹਮੋਨ 
ਮਾਨਾਂ। ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਆਂਪਹਿ ਜਿਮ ਜਾਨਾਂ ॥ ੫੨॥ “ਤੁਮ ਗੁਰ ਗਾਦੀ 
ਪਰ ਬਿਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਭੇਵ ਨ ਕੁਛ ਲਹੋ। ਨੀਤਿ ਜਾਨਿਬੋ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇ । ਛਲ ਬਲ ਧਰੇ ਲਖਤਿ ਬਿਧਿ ਸੋਇ ॥੫੩॥ 
ਢਿਡਿ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰ ਪ੍ਭਾਪ ਨੂਰਜ ਗ੍ਿੰਰੇ ਇਕਾਦਜ਼ਿ ਭਾਸੇ “ਧੀਰਮਲ ਮਨ ਬਿਕਾਰ' ਪ੍ਸੇਗ ਵਰਨਨ ਨਾਮ ਵਿਕਾਢਸ਼ਮ ਅੰਨ । ੧੧ ॥ 

ਰ ੧੨, [ਯੋਰਮੱਲ ਵੱਲੋਂ' ਹੇਰ ਵਿਰੋਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਦ ਹਕਾਰਿ ਕਰਿ ਦੁਰ ਬ੍ਰਿਤਿ ਚਿਤਵਜੋ ੫੫” । ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਲਾਇ ਜਸੁਸ ਕੌ ਸਥਿਤ ਤਜਾਰ ਹ੍ਰੈ ਆ੫॥ ੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਮੱਖਣ- 
ਸ਼ਾਹਿ ਸਮੈ੫ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਪੁਰੂ ਕੇ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
“ਮੁ ਕਿਯੋ ਨਿਹਾਲ । ਦੇ ਲੋਕਨਿ ਦਿਯ ਅਨੰਦ ਥਿਸਾਲ”॥ ੨॥ ਚਰਨ 
ਸਪਰਸ਼ਤਿ ਕੋ ਮਲ ਹਾਬ । ਸਹਜ ਬਾਤ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਬ।“ਸੈਗਤਿ ਦਿਯੋ 

_ ਦਰਸ ਥਿਤ %੫। ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਦਾਪ ਖਾ੫ਿ ੫ਪਰਤ੫” ॥੩ ॥ਨਹਿੰ ਅਬਿ 
ਕਾਲ ਛਪਨਿ ਕਹੁ ਰਾਵਰਿ/ਛਤ੍ਰ ਤੁਮਾਰੇ ਸੀਸ ਵਿਰਾਵਰਰ'।ਸਿ ਸਿੱਖਜ- 

_ਨਿ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵਹੁ। ਬਨਹੁ ਸਹਾਇ ਦਾਸ ਦ੪੫ ਖੋਵਹੁ ॥ ੪॥ ਬਿਨਾ 
ਆਸਰੇ ਸੋਗਤਿ ਸਾਰੀ । ਇਤ ਉਤ ਖੋਜਤਿ ਗੁਰ ਕਹੁ ਹਾਂਰੀ। ਧੀਰ 
ਦਿਲਾਸਾਂ ਸਿੱਖਯਨਿ ਦੇਹੁ । ਦਰਸ ਕਰਾਂਵਹੁ ਭੇਟੇ ਲੋਹ ॥ ੫॥ ਉਪਦੇਸ਼ਹੁ 
ਲਖਿ ਕਰਿ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਇਮ ਮਹਿਮਾ ਹੁਇ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰ'।ਇੱਤਯਾ- 

_ਦਿਕ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ । ਬੈਠਾਰੇ ਦਰਸਤਿ ਗਨ ਦਾਸ॥ ੬॥ ਇਸ 

ਨਹੀਂ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਉ ਲੰਘ ਗਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਘਉ ਕਰਨੋਂ ਚੁਕ 
ਜਾਵੇ । "ਮਮੈਦ ਬੇਲਿਅ। । "ਖੇਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਦ ਨੇ ਪਾਪ ਚਿਤਫ ਕੇ ਸੈਂਦਿਆਂ 
(ਜੂਸ ਨੂੰ) । “ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਾ੫ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ । “ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਝ ਪੁਤਾਘ ਸਰਜ । ( ੪੦੨6) ਰਾਸਿ ੧੧। ਮਨੂ ੧੨, 
ਕੌ ਪਰਮ ਹੇਰਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ । ਕਰਿ ਭਏ ਜਿਮ ਕਹ ਬਚ ਰੂਰਾਂ।ਭੇਢ ਜਾਮ ਜਥਿ ਦਿਵਸ ਚਢਜੋ ਹੈ । ਗੁਰ ਅਰੁ ਸਗਤਿ ਅਨੰਦ ਬਢ;ੋ ਹੈ॥%।ਮੱਖਣ 
ਉਠਜੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨਸਿ । ਵਸਤੁ ਸਕਲ ਕੋ ਸੌਂਪ ਸੁ ਦੀਨਸਿ। ਹਰਖਡਿ 
ਹ੍ਰੈ ਗਮਨਯੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਲ੫ ਘਨੇਰੇ ॥ ੮॥ ਨਿਜ 
ਸਾਥਨ ਸੋਂ ਸਕਲ ਬਤਾਈ।ਜਬਥਾ ਕਾਮਨਾ ਅਪਨੀ ਪਾਈ।ਗੁਰ ਕਰਨ 
ਤੇ ਜਸੁ ਮੈਂ ਪਾਯੋ । ਮੋਹਿ ਬਹਾਨੇ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ ॥ ੯ ॥ ਆਵਨਿ ਦਰ 
ਸਫਲ ਭਾ ਮੇਰਾ । ਸਹਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ । ਖੁਸ਼ੀ ਅਧਿਕ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀ ਹੋਈ । ਨਿਜ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲਖੋਂ ਨ ਕੋਈ॥੧੦॥ਕਹੜਿ ਪਰਸ- 
ਪਰ ਡੋਰੇ ਆਯੋ । ਭੋਜਨ ਬੈਠਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਪਾਯੋ । ਨਿਜ ਸਿਹਜਾ ਪਰ ਪੋਛਿ ਰਹੋ ਹੈ । ਕਿੰਚਤ" ਨਿੰਦਾ ਅਨੰਦ ਲਹਜੋ ਹੈ॥ ₹੨॥ ਸਨੇ ਸਨੋ ਪੁਨ ਸੈਗੜਿ ਸਾਰੀ । ਲੈ ਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰੀ । ਜਾਤਿ ਭਏ ਨਿਜ ਡੋਰਨ 
ਮਾਂਹਿ । ਸਡਿਗੁਰ ਸੜੁਤਿ ਬਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿ' ॥ ੧੨॥ ਗਏ ਜਥਾਂ ਸੁਖ 
ਹਰਖਤਿ ਸਾਰੇ । ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰੇ।ਜ[ਹਿ ਕਹਿੰ ਗੁਰ ਬਿਦਤਨਿ 
ਕੀ ਬਾਤ । ਪਰਸਤਿ ਭਈ ਮਹਦ ਅਵਿਦਾ੩॥ ੧੩ ॥ ਘਟੀ ਚਤਰ ਲੋ 
ਰਿਕ ਗੁਰ ਰਹੇ । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਲਹੇ । ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਭਗਵਾਨ । ਕਹਯੋ “ਤੁਰੇਗਨਿ ਕੋ ਅਥਿ ਆਨਿ”॥ ੧੪॥ ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਨੇ 
ਰੁਚਰ ਬਨਾਈ । ਸਰਬ ਅੰਗ ਤੇ ਕਿਯ ਉਜਲਾਈ । ਰਚਿਰ ਗਨ ਕੌ 
ਪਾਵਨ ਕੀਨਸਿ । ਕਵਿਕਾ” ਲੇ ਕਰਿ ਮੁਖ ਮਹਿ ਦੀਨਸਿ॥ ੧੫॥ ਡੋਰ 
ਸਾ ਬੋਧਨਿ ਕਰਿ ਲਯਾਵ।%।ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਜਨਾਵ।ਉਠੇ ਸੇਜ 
ਭਜ ਬਾਹਰ ਆਏ।ਚੌਥੀ“ਬੜਵ#ਨਿਕਵਿ ਅਨਾਏ ॥੧੬॥ ਪਾਇ ਰਕਾਬ 
ਪਗ ਆਰਹੇਂ।ਗਹਿ ਬ/ਗਾ ਆਗਲ ਮਗ ਜੋਹੇ।ਬਹਿਰ ਗਏ, ਗੁਰ ਛਾਯਾ 
ਹਰਿ।ਉਤਰ ਪਰੇ ਹਿਤ ਬੇਠਨਿ ਕੋਰ ॥੧੭॥ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖਤ ਤਹਿ ਪਹੁੱਢੇ 
ਜਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿ ਅਨੰਦ ਬਢਾਇ।-ਗੁਰਗਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਥਿ 

_ ਭਈ । ਸਡਿਹਿਨਿ ਕੀ ਸੈਸੇ ਮਝਿ ਗਈ-॥੧੮॥ ਇਮ ਮਨ ਜਾਨਿ ਜਾਨਿ 
ਢਿਗ ਆਵੈ । ਸਰਲਹਿ ਜਨਮ ਦਰਸ ਕੋ ਪਾਵੈਂ। ਗਰਾਮ ਬਿਖੈ ਸਭਿ 
ਸੋਵਿਨ ਪਾਸ । ਜਹਿੰ ਕਹ ਭਾਖਹਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੯ ॥ ਤਬਹਿ ਜਸੂਸ 
"ਛੇਤੀ । ੨ਕਹਦੇ , “ਉਜਲ । “੪ਗਮ । “ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਅਥਵਾ ਹੋਰ! ਡਬ ਖੜੱਬ। 
₹ਪੇੜੀ । “ਰਕਾਬ ਵਿਚ ਢਰਨ ਪਾਕੇ ਫ੍ਹੇ । __ #੫੧=ਖਧਨ ਮੋਚਨ ਗਰ ਲੇ ਆਵਾਂ । 



ਬੀ ਚੱਫ ਖੁਤਾਂਘ ਨਰਸ । ( 66੨੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਸੀਸ ਕੈ੨ੈ, 

ਧੀਰਮਲ ਕੇਰਾਂ । ਬਰਨਨ ਕੀਨਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਝੈਰਾਂ ।£ਗਏ ਵਹਿਰ, ਸਿਝ 
_ਡਹਿਂ ਭੀ ਆਏ। ਹੋੜਿ ਪ੍ਰਭਾਪ ਦਸਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਛਾਏ? ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਡਿ 
ਧੀਰਮਲ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਨਿਜ ਮਸੈਦ ਸੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । ਇਹ ਤੇ 
ਬਯਾਂਧ ਅਸਾਧ ਹਮਾਰੇ । ਟਰਹਿ ਨਹੀ' ਕ;ੋਂਨੂੰ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ॥੨੧॥ ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਬਿਦਤ ਬਾਰਤ! ਭਈ ।=ਗੁਰਤਾ ਕੀ ਗਾਦੀ ਇਨ ਲਈ-। ਤਮ 
੩੧' ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਜਾਵੈ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਨਰ ਭਹਿੰ ਆਵੈਂ॥੨੨॥ 

ਅਸ ਨ ਹੋਹਿ ਇਹ ਗੁਰ ਹੁਇ ਜਾਈ । ਹਮਰੀ ਪੂਜਾ ਪਰਹਿ ਪਿਛਾਈ! । 
ਸੁਨਿ ਮਸੈਦ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ । “ਕਯੋਂ ਪਛੁਤਾਇ ਮਨਹੁੰ ਬਲ ਹੀਨੋ ?॥ 
੨੩॥ ਮੈਂ ਜਸੂਸ ਰਾਖ ਤਹਿ ਲਾਇ।ਸੈਬ ਸਮੈ ਲੈ ਹੈ' ਤਿਸ ਘਾਇਸਕਲ 
ਵਸਤੁ ਕੋ ਆਨਹਿੰ ਛੀਨ । ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ ਹੀਨ' ॥ ੨੪॥ 
ਅਸ ਤੌਂ ਵਿਕਰ ਧਾਰਿ ਹਮ ਰਹੈਂ । ਭਲੋ ਆਪ ਕੋ ਜਿਮ ਹੁਇ,ਚਹੈਂ। ਨਾਂਹਿ 
ਆ '=ਿ-ਲਿਆਂ-ਲ ਦਾ ਆ“ ਅਗ 
॥ ਜੇ ਹਮਰੇ ਵਿਗ ਮਗ ਕੋ ਆਇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਵੰਗੇਂ ਦੇਂ ਚਲਿਵਾਇਇਕ 
ਗੁਲਕਾ ਲਾਗੇ ਮਰਿ ਰਹੈ । ਬਹੁਤ ਲਗੇ ਕਯੋਂ ਜੀਵਨ ਲਹੈ” ॥੨੬੪ਇਮ 
ਕਹਿ ਤਯਾਰ ਸੁਭਟ ਕੁਛ ਕਹੇ । ਕਸਿ ਕੈ ਕਮਰ ਭਏ ਤਹਿ ਖਰੇ । “ਜਥਿ 
_ਆਵਹਿ ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਲਿਹ ਦੇਖਿ । ਹਤਹੁ ਤੁਵੈਗੇਂ ਮਿਲਹੁ ਅਸ਼ੇਖ਼ ॥੨੭ 
॥ ਤਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਹਨਹੁ ਬਨਾਇ । ਨਹਿ ਜੀਵਤ ਜਿਮ ਘਰ ਕੋ ਜਾਇ'। 
ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਦ ਸੁ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਐਸੇ। ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਦਿਗ ਹੁਇ ਬੈਸੇ ॥੨੮ 
॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਦੁਪਹਿਰੇ । ਨਿੰਦਾ ਬਸਿ ਪ੍ਰਯੰਕ ਪਰ ਠਹਿਰੇ। 
ਗਯੋ ਨ ਮੈਂ ਤਥਿ ਕੀਨਬਿਚਾਗ-ਪਰਹਿ ਰੌਰ ਅਬਿ ਦਿਵਸਮਬਾਰ॥੨੯ 
॥ ਕੌ ਜਾਨੈ ਜੋ ਕਯਾ ਹੁਇ ਜਾਇ-4 ਯਾਂਤੇ ਸਮੈ ਸੁ ਲੀਨਿ ਬਚਾਇ। ਇਹ 
ਤੁਵੈਗ ਜਿ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ। ਪੁਨ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਘਰ ਮਹਿ ਜਹਿੰ ਹੋਇ ॥੩੦ 

_॥ ਇਮ ਕਰਿ ਮੰੜ੍ਰ ਬੈਠਿ ਮਿਲਿ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਹਿ ਪੰਥਹਿ ਲਹੇ । 
ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਬੜਵਾਂ ਪਰ ਓਢੈ ਸਿਰ ਚਾਦਰ ॥੩੧॥ 

_ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਵਨਿ ਕਰਿ ਹੀ' । ਹਾਬ ਬਿਖੈ ਬਾਗਾਂਨਿ ਉਲਰਿਹੀਂ। 
ਤਜ ਤੁਰਗਨਿ ਹੋਤਿ, ਬੈਭਾਵਤਿ । ਦੇ ਦੇ ਧੀਰਜ ਪੰਥ ਚਲਾਵਡਿ॥੩੨॥ 
੧ਮਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤ) ਭਵ ਜੇ ਸ਼ਾਸਾੰ ਥੇਠੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਢ ਪਸੇਂਦ ਨਗੰ' ਤਾਂ । “ਜੇ 
ਰਸਤੇ (ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਦੂ ਰੇਗਥਹਵਰ) ਸਾਭੇ ਕੋਠੇਂ ਦੀ ਠੈਘਿ੍ਆ ਤਾਂ । ਰ 



। ੩੪ । ਦੌਰਾ ॥ “ਭੁਲ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰਾ ॥ 
ਬਹੁਡ ਬਸਰ ਬੋਲੋ ਬਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਗੁਨ) ਗਹੀਰ ॥ ੩੫॥ ਚੌਂਪਈ ॥ ਮੁੰਦ 
ਦੁਰਾਇ' ਤੁਰੰਗਨਿ ਚਲੇ । ਬੋਲਤਿ “ਭਲੋ ਧੀਰਮਲ ਭਲੋ”। ਅਪਨੇ 
ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਇ । ਉਤਰਿ ਸੇਜ ਪਰਿ ਰਹੇ ਸੁਹਾਇ ॥ ੩੬॥ ਬਿ ਮਰੀ ਦੂ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨੁਰਸ ਗ੍ਿੰ੩ ਵਿਕਾਦਜ਼ ਭਾਨ “ਪੌਰਮੱਲ ਕੇ ਕਿਰੋਧ'ਪ੍ਰਮਗ ਕਰਨਨੇ ਨਾਮ ੍ਰਾਦਸਨ। ਅੰਸੂ ॥ ੧੨॥ 

੧੩ , [ਧੀਰਮੱਲ ਵੱਲੋ' ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲੁੱਟ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਿਤਹਿ ਕੁਕਰਮ ਕੋ ਜਬ ਧੀਰਮਲ ਕੀਨਿ ਸੋਵੀ ਅਪਰ ਕਿਤੇਕ ਹੀ ਦ੍ਰੈਥ ਬੁੱਧਿ ਮਹਿ ਭੀਨ ॥ ੧॥ ਓਪਈ ॥ ਤਊ ਕਰਤਿ 

ਹਨ ਪਰ ਦਾਯਾ । “-ਠਾਨਹਿੰ ਕੋਧ ਜਿ ਲੋਭੀ ਮਾਯਾ।ਅੰਤਰ ਅੰਧ 
ਗਯਾਨ ਬਿਹੂਨੇ । ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤਿ 8੩੫ ਤੇ ਉਨੋ ॥ ੨॥ ਤਾਪ ਈਰਖਾ ਅਧਿਕ ਤਪਾਏ । ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਯੋਂ ਸੁਖ ਪਾਏ।ਸਿੱਖਯਨਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਹੇਤੁ 
ਹਮ ਹੋਏ । ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿੰ ਮੂਰਖ ਮਤਿ ਜੋਏ-॥ ੩॥ ਜਾਨਿ ਭਵਿੱਖਜਤ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ । ਬੈਠੇ ਮੌਨ ਧਰੇ ਉਰ ਸ਼ਾਂਡਿ।ਪਿਖਿ ਜਸੂਸ ਨੇ ਏਕਲ ਲਹ। 
ਕੋ ਇਕ ਦਾਸ ਪਾਸ ਜਿਨ ਅਹੇ ॥੪॥ ਗਯ ਉਤਾਇਲ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਦ। 
ਧੀਰਮੱਲ ਅਰੁ ਜਹਾਂ ਮਸੈਦ । ਸੁਧਿ ਦੀਨਸਿ “ਏਕਾਕੀ ਅਹੇਂ । ਆਨਿ ਵਹਿਰ ਤੇ ਅਬਿ ਹੀ ਬਹ%੫॥ਤਬਿ ਮਸੈਦ ਲੈ ਕਰਿ ਭਫ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਲਡੜੋ 
ਭਏ ਕੁਸੌਨ" ਬਿਲੰਦ । ਡੀਂਕ ਦਾਹਿਨੇ ਵਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਸਨਮੁਥ 
ਪੌਨ ਧੂਰ ਮੁਖ ਗੋਈ ॥ ੬॥ ਬਾਮ ਬਿਲੋਚਨ ਵਰਕਨਿ ਲਾਗਾ। ਘਰ _ਝੂਟਨੇ ਇਕ ਆਵਡਿ ਆਗ।ਧੀਰਮਲ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਹਟਾਵਨਿ। “ਠਹਿਰ, 
ਘਟੀ ਇਕ ਮੈ' ਕਰਿ ਜਾਵਨਿ“॥ ੭॥ ਠੀਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਈ। _ਬਨਹਿ ਬਿਪਰਜੈ ਕਹੇ ਨ ਕਈ੧।(੮ਛ ਨਹਿੰ,ਢਹਯੋ ਜਾਇ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਫੇਰਾ ਦੌਫ਼ਾਂਕੇ। ਭਾਵ (ਹੁਰੂ ਜੀ) ਯੋਰਮੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੰਦੇ ਹਨ । ₹ਇਹ ਵਿਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:-- 'ਕੁਸ਼ਰਨ । %(ਹਣ) ਠਹਿਰ ਜਾਹ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਗਚੇਂ' ਜਾਵੀਂ । #ਕੋਏ ਉਲਣੀ (ਗਲ ਜੇ ਹੈ ੫ਇ ਤਂ ਮੁੜਕੇ) ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ (ਕਿ ਤੁਸੀਂ 68 ਵੇਲੇ ਯਿੰੰ ਨਾਂ ਚੇਯ ਲਿਆ)। “ਪ੩ਦਾਕਾਰਨ ਕੋਈ । ਰ 



ਹੋ ਪਰਭਾਪ ਸੂਫ੧। __ ( 8੦੨੩) ਗਸਿ ੧੧ । ਸੀ ੧3. 

ਬਿਹ ਐਸ੍ਰਜ ਨ ਹੋੜ ਹਰਨਾਂ,ਧੀਰਮੱਲ' ਕਹ ਚ ਪੀਸ ਕਣ 
ਸਹਾਇਕ ਤਿਹ ਪਰਖੀਜੈਂ?॥ ੯€॥ ਸਨਿ ਮਸੈਦ ਨਹਿ ਮਾਣੀ ਬਾਤ । 
ਫਹਨਿ ਲਗਜੋ “ਤਮ ਕਹੋ ਭਰਪਾੜਿ। ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਹੈ ਝ਼ੇਰਾ ਕਿਸ 
ਲਹਿ ਬੋਲਨਿ ਏਉ' ਉਥੇਰਾ ॥ ੧੭4 ਅਪਰ ਨ ਜਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ । 

ਸੋਂ ਮਿਲਹਿ ਨ ਬੋਲਹਿ ਸੋਈ"। ਨਿੱਤ ਰਹੜਿ ਉਨਮੱਤ ਮਹਾਨਾਂ। 
ਨਹਿੰ ਸਨੇਹ ਕਿਸ ਹੁੰ ਸੋਂ ਠਾਨਾ॥ ੧੧॥ ਤੁਮ ਨਿਦਿੰਤ ਬੈਠੇ ਰਹੁ ਝੈਰੋ। 
ਸਕਲ ਭਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰ ਮੇਰੇ । ਕਾਰਜ ਸੁਧਰੈ ਤੋਂ ਹੁਇ ਤੇਰਾ। ਬਿਗਰੈ 
ਹਮ ਮਰਿ ਹੈ ਤਿਸ ਬੋਰਾੀ॥ ੧੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਨਧਬੱਧ ਭਟ ਹੇਰਿ। 
ਅਪਨਿ ਸਾਂਬ ਹਿਤ ਲੀਨਸਿ ਟੇਰ । ਸੈ ਤਵੈਗ ਲਛ ਹਤਨੇ ਹਾਰ” ।ੜਿਹ 

ਸੈਂ ਭਨਯੋ ਸਮੀਪ ਹਕਾਰਿ ॥ ੧੩॥ “ਜਬਹਿ ਨਿਕਟਿ ਹਇ ਭਿਨ ਕੋ 
ਜਾਇ। ਹਤਹੁ ਤਾਕ ਕਰਿ ਤੁਪਕ ਬਨਾਇਹੁਇ ਜੁ ਪਿਛਾਰੀ,ਸਭਿ ਸਹਿ 

__ਲੈਹਿਂ'। ਏਕ ਬਾਰ ਡਿਹ ਕੋ ਹੜਿ ਦੇਹਿੰ! ॥੧੪ ॥ ਸੈਗ ਪਦੀਸਕ ਭਤ ਲੋ 
ਚਲਯੋ । ਕੇਤਿਕ ਦਾਸਨਿ ਕੌ ਗਨ ਮਿਲਮੋਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਨੇ ਗਮਨ ਕਰੋਤੇ। 
ਚਲਤੇ ਤੂਰਨ ਕਦਮ ਓਹੰਤੇ ॥ ੧੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਦੇ ਜਾਛਿ 
'ਏਕਹਿ ਬਾਰਿ ਪਰੇ ਅਰਰਾਇ । ਕੋੜਡਿਕ ਹੁੜੇ ਜੁ ਮਾਨਵ ਪਾਂਸ। “ਕਯਾਹੈ 
ਕਾਂ ਹੈ! ਕਰਹਿ ਅਵਾਸ ।੧੬॥ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਆਨਿ ਪਰੇ ਹੈ।ਔਚਕ 
ਪੌਰ ਮਾਰ ਬਰੇ ਹੈ' । ਹਥੋਹਬੀ ਗਹਿ ਲੀਨਸਿ ਕੋਈ।ਰੌਰ ਮਚਜੋ ਦੋਨਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇਂਈ॥੧੭॥ਸਮੁਖ ਭਏ ਕੇਤਿਕ ਤਬਿ ਹੇਰੇ/ਹਤਹੁ ਬੈਦੂਕ”ਮਸੈਦ 
ਸੁ ਟੇਰੇਤਤਛਿਨ ਤਿਸ ਨੇ ਤਾਕ ਚਲਾਈ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕਹੁ ਚਲਿ 
ਆਂਈ ॥੧੮॥ ਕਰ ਹੁੰਕਾਰ ਦੀਨਿ ਸੋ ਟਾਰੀ। ਮਸਤਕ ਚਾਤਤਿ” ਗਿਰੀ 
ਅਗਾਰੀ । ਕੁਛਕ ਚਰਮ ਗੁਲਕਾ ਨੇ ਵਾਰਾਂ। ਰਧਿਰ ਅਲਪ ਸਰਵਜੋ ਤਿਸ 
ਬਾਰਾ॥੧੯॥ ਦੇਖਿ ਦਾਸ ਕੇ ਮਾਨਿ ਘਨੇਰੇ । ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੀਨਿ ਬਹੁਤੇਰੇ। 
ਕਿਤਿਕ ਤਰਜਿ" ਕਰਿ ਦੂਰ ਹਟਾਏ।ਕੇੜਿਕ ਗਹਿ ਕਰਿ ਦਾਸ ਬਿਠਾਏ 
॥੨੦॥ ਸਭਿ ਦੀਨਾਰ ਜੁ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀ । ਲਈ ਉਠਾਇ ਵਸਤੁ ਗਨ 
ਅਉ ਚਾਹੀਏ । "ਸਹਾਰ! ਕਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਖ ਲਓ ਕੋਣ ਕੌਣ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਝੈ। 
ਡਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। “ਸੰ (ਸੂਰਮੇ) ਬੈਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਫਾਲੇ। “ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ । 
ਪੂ ਬੱ ਉਰ ਡਰ ਰਲੀ ਉਇ “ਭਾਵ ਫੂਹਕੇ । "ਤਾੜਨਾ! ਕਰਕੇ । 

ਧੀ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( 8੦38) ਗਸਿ ੧੧ । ਸੰਨੂ ੧੩. 

ਸਾਰੀ । ਠੇਡਿਕ ਕੋ ਕਰਤਲ ਤੇ ਮਾਰਾਂ । ਖੜਗ ਮੁਸ਼ਟ ਤੇ ਕੋਇ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ 
॥੨੧। ਜੋ ਮੁਖ ਬੋਲਹਿ ਮਾਰਹਿ ਭਾਂਹੀਕਰਤਿ ਆਪਨੋ ਬਲ ਗਰਬਾਂਹੀਂ। 
ਵਸਤੁ ਸਦਨ ਕੀ ਪੂਰਬ ਜੇਈ । ਕਰਿ ਬਲ ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਸਭਿ ਤੇਈ 
॥ ੨੨੧ ਬਸਤ ਉਪਾਦਿਨ ਕੌ ਜੇ ਆਏ । ਬੰਧੇ ਭਾਰ ਤੁਰਤ ਉਠਵਾਂਟੋ । 
ਸੈਖ ਚਮਰ ਸਭਿ੍ ਹਰੇ ਡਿਨਹੁੰ ਨੇ । ਪਾ੫ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਜੋ ਜਿਨਹੋਂ ਨੇ 
॥੨੩॥ ਤਬਿ ਦਰਾਮਤਾ ਕਹਝਿ ਮਸੈਂਦ । ਗੁਰਤ' ਕੋ ਭਸਾਇ ਮਸਨੰਦ। 
ਬੈਠਿ ਗਯੋ ੜੁਝ ਕਿਨੈ ਬਿਠਾਯੋ ਗਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਨਹਿ ਭਰਪਾਠ?॥੨੪॥ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਨ ਤੁਛ ਢਿਗ ਆਂਏ । ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਲੋੜਿ ਜਮਾਂਏ । 
ਬੋਲਨਿ ਮਿਲਿਨੇ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਾਂਹੀਬਨਨਿ ਗੁਰੂ ਕਿਮ ਚਹਿ ਚਿਤ ਮਾਹੀ? 
॥੨੫॥ਲੋਭ ਦਰਬ ਕੋ ਧਾਰਿ ਘਨੇਰਾ।ਮੱਖਣ ਮਿਲਯੋ ਧਨਾਢ ਬਡੇਰ।ਨਿਜ 
ਘਰ ਮਹਿ ਯਿਤ ਮੰਤ੍ਰ ਪਕਾਵਾ । ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਹੌਰ ਮਚਾਵਾ ॥ ੨੬ ॥ 
ਗੁਰੁ ਹਿਤ ਹੁਝੀ ਉਪਾਇਨ ਜੋਦਇ। ਕਪਟ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਲੀਨੀ ਸੋਇ। 
ਡੁਮ ਸਮੀ੫ ਸੋ ਕਿਮ ਰਹਿ ਸਕਿ ਗੈਜਿਮ ਮ੍ਰਿਗਲੇ ਜਿਹ ਕੋਹਰਿ ਡਕਿ ਹੈ” 
॥ ੨੭ ॥ ਮਹਾਂ ਗਗੈਬ ਈੀਨਤ' ਸਾਂਬ । ਕਿਮ ਸੋ ਬਨੰ ਸਿਖਨਿ ਕੋ ਨਾਯ 
ਤੁਬ ਤੇ ਛੀਨਹਿੰ ਹੈ ਜਥਿ ਐਸ, ਪੁਨਹਿੰ ਤ੍ਰਸਤ ਲੈ ਕੋਇ ਨ ਕੈਸੇ ॥੨੮॥ 
ਗੁਰਤਾ ਧੀਰਮੱਲਯ ਕੀ ਹੋਇ । ਕਬੈ ਪੁਜਾਵਹਿ ਆਨ ਜਿ ਕੋਇ।ਕ੍ਡ 
ਅਨਜਾਨ ਪਨੇ ਕਿਯ ਏਝੀ । ਯਾਂੜੇ ਭਈ ਸਾਸਲ' ਤੇਝੀ ॥ ੨੯॥ ਬਹੁਰ 
ਕਰਹੁ ਜੇ ਟਰਹੁ ਨ ਟਾਰੇ । ਹਾਂਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੁਇ ਜਾਇ ਤੁਮਾਰੇ । ਅਥਿ ਕੇ 
ਜੀਵਤਿ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹਯੋ । ਹਿਤ ਕੌ ਬਾਂਕ ਲਖਹੁ, ਮੈਂ ਕਹਯੋ! ॥ ੩੦ ॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂਤ' । ਨਾਂਮ ਨਾਨਕੀ ਜਗ ਬੱਖਮਾਤਾ । ਸੁਨਿ 
ਮਸੈਦ ਤੇ ਕੋਧ ਬਧਾਂਵਂ । ਤਰਜਤਿ” ਅਧਿਕ ਕਹਤਿ ਗੁਰ ਦਾਵਾ ॥ ੩੧॥ 
“ਮਮ ਸੁਤ ਕੌ ਗੁਰੁ ਪਿਤ ਖਿਤਾਮੇ । ਲੋਭਿ ਉਪਾਇਨ ਚਹੰਦਿਸ਼ਿ ਧਾਮੈ। 
ਕੰਨ ਹੋਇ ਡੂਮ ਹਮਹਿੰ ਹਟਾਵੋ । ਬਿਨਾ ਕਾਜ ਨਿਜ ਬੈਰ ਲਗਾਵੋ॥੩੨॥ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਕੇ ਸਕਲ ਥਿਸ਼ੇਸ਼ । ਕੌਨ ਹਰਾਂਵਹਿਗੋ ਕਰਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ । 
ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਧਾਮ ਨ ਗਏ।ਤਿਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨ ਭਏ॥੩੩॥ ਸੋਕਰਤਾਰ 

"ਰਪੇੜਾਂ ਮਾਰਕੇ । “ਗਾਵ ਤੁਸ/ਡਾ ਲੈਣ: ਐਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤਠ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ ਹਰਛ 
ਲੈ ਲਵੇ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਸਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਢਿਆੰਗੇ । ਕਿਵੇ'। “ਤਕ ਕੇ। __ 



ਸਰੀ ਗੁਢ ਪੁਭਾਘ ਸਵਜ) ( 86੨੫) ਚਜ੧ ੧੧। ਜੀ੧ ੧੩, 

ਪਰੇ ਤੋ ਆਯੋ। ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ ਦੈਕ ਕਮਾਸੋ। ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਤਿਸ ਕੋ 
ਢਿਗ ਆਈ । ਕਯੋ' ਨਿਜ ਗਾਮ ਨ ਬਿਥੈ ਪੁਜਾਈ॥ ੩੪ ॥ ਲੌਕ ਅਗਨਿ 
ਤੇ ਤੁਬਹਿ ਜਰਾਂਵਾਂ । ਧੀਰਮੱਲ ਘਰ ਲਾਗਿਸਿ ਦਾਵਾ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ 
ਵਿਰਹ ਹੇਤੁ ਧਨ ਜ਼ਾਂਹਨਿ।ਨਿਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੋ ਕਰਿ ਦਾਹਨਿ॥੩੫॥ਹਮ 
ਬੈਠੇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਬਾਰਾ । ਤੁਸ਼ਨਿ ਧਾਰੇ ਕਰਹਿੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਜੋ ਸਿਖ 
ਆਵਹਿੰ ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨ/ੜ੍ਮ ਕਯੋਂ ਆਵਹੁ ਹਮਰੇ ਆਇਨ”“॥੩੬॥ਹਮ 
ਤੁਮਰੇ ਵਿਗ ਜਾਇ ਨ ਕਬੈਦਰਬ ਚਢਾਇੰ ਸਿਖਜ ਜੇ ਸਬੈ।ਅਥਿ ਜਬਰੀ 
ਕਰਿ ਆਨਿ ਪਰੇ ਹੋ। ਜਜੋ' ਬਿਖ” ਪੀ ਕਰਿ ਆਂ੫ ਮਰੇ ਹੋ ॥ ੩੭ ॥ 
ਨਿੰਮਿ੍ ਧੌਰ ਗਰੁ ਘਰ ਕੋ ਜਾਨਿ” । ਉਚੇ ਕੋ ਢਹਿ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨ । ਬੁਰਾ 
ਹੋਨਿ ਤਮਰੋ ਛਿਗ ਆਵਾ । ਜਿਸਤੇ ਐਸੋ ਗਰਬ ਜਨਾਵਾ ॥ ੩੮ ॥ ਦਰਬ 
ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਹੀ ਘਰ ਮਾਂਹੀ“। ਤਉ ਨ ਦੁਤੀਓਂ ਦੇਖਿ ਸਕਾਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ 
ਨਾਨਕ ਜਗਤੇਸ਼ । ਵਲ ਦੇ ਤੁਮ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥੩੯॥ਜੇ ਕਰਿ ਮੋਹਿ 
ਪੁੱਤ ਕੇ ਭਾਲ । ਗੁਲਕਾ ਲਗਤਿ ਮਰੜਿ ਤਤਕਾਲ । ਤਬਿ ਕੋ ਹੋਵਤਿ 

ਹਾਲ ਤੁਮਾਰੋ ? ਕਿਯੋ ਕੁਕਰਮ ਮਹਾਂ ਹੱਡਾਰੋ ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਕਹਿ ਬਾਰੈ ਬਾਰੀ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਦੁਖਿਤਿ ਪੁਕਾਰੀ । ਭਾਲ£ ਪੁੱਤਰ ਕੋ 
ਪੈਂਛਠਿ ਕਰ੨ ਨੀਰ ਬਿਲੌਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਢਰਮੋ ॥੪੧॥ ਨਯੋ ਜਨਮ ਨਿਜ 
ਸੁਤ ਕੌ ਜਾਨ । ਤਪਤ ਰਿਦਾ ਦੁਖ ਪਾਇ ਮਹਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾ- 
ਦਰ ਕਹਮੋ/ਧਨ ਮਹਿ ਦਹ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਲਹ੧॥੪੨॥ਯਾਂਤੇ ਹੇ ਜਨਨੀ 

ਦਿਹ ਜਾਨਿ । ਡਿਨ ਘਰ ਪਰਿਹੈ” ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨ । ਧਨ ਕੇ ਤਕਾਂਗਨਿ 
ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਲੋਨਹਾਂਰ ਲਹਿ ਸੈਕਟ ਸੋਇ? ॥ ੪੩॥ ਇਮ ਧੀਰਜ 
ਸੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਨਨੀ ਕੋ ਬਰਜਨ ਹਿਤ ਕਹੇ । ਸੋ ਮਸੈਦ ਕਰਿ ਓਜ 
ਘਨੇਰ/। ਵਸਤੁ ਸਰਬ ਲੇ ਦਰਬ ਬਡੇਰਾਂ ॥ ੪੪ ॥ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰਿ 
ਕਰਿ ਉਰ ਮੈਂ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ'। ਸਗਰੀ ਵਸਤੂ ਆਪ 

__ ਦਿਖਾਈ । ਬਹੁ ਦੀਨਾਰ ਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ॥ ੪੫ ॥ ਹੇਰਤਿ ਭਯੋ ਪਸੈਨ 

_ ਘਨੋਰਮਹੇਮ ਸ ਕੈਕਨ' ਲੇ ਡਿਸ ਬੇਰ/ਸਾਧ ਸਾਧ! ਕਹਿ ਦਿਯੇ ਮਸੰਦਾਂ। 

ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ । “ਘਰ । “ਜ਼ਹਿਰ । “ਗੁਰੁ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ । “(_ਹਾਡੇ) 
ਘਰੁ ਵਿਚ/ਮਸਤਕ । “ਪਵੇਰਾ । "ਮੋਨੇ ਕੜੇ । “ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਮੈਢ ਨੂੰ ਸੈਨੇ ਦ ਕੜੇ। 



ਸ਼ੁ| ਗੁਰ ਪੂਭਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੨੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਲੰਸੂ ੧੪. 

ਲੈ ਕਰਿ ਹਰਖਯੋ' ਰਿਦੇ ਬਿਲੈਦ ॥ ੪੬॥ ੩ ਮ ਝੜ ਪਪ ਸੁਰ ੧੬੩ ਵਕਾਲਤ ਵੇ 
“ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲੂਟਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਠਾਮ ਤੌਦਸਨ' ਅੰਸੁ ॥ ੧੩ ॥ 

੧੪. [ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ]। ਰ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਸਤੁ ਸਕਲ ਕੋ ਦੇਖਿ ਕੌ ਧੀਰਮਲ ਆਨੌਵ।ਕੈਚਨ ਕੇ ਕੌਕਨ 
ਦਿਯੇ ਹਰਖਭਿ ਲਿਯੇ ਮਸੈਦ ॥ ੧॥ ਬੌਪਈ ॥ ਬੂਝੇ ਤੇ ਸਗਰੋ ਬਿਰਤਾਂਤ 
ਕਹਜੋ ਮਸੈਦ “ਸੁਨਹੁੰ ਸਭਿ ਬਾਤ । ਪਰਾਲਬਧ ਤੇ ਜੀਵੜ ਰਹਤੋ। ਚਲੀ 
ਤੁਪਕ ਡਬਿ ਨੀਕ ਨ ਲਹਯੋ”॥੨॥ ਹਲੇ ਹਾਬ ਗਈ ਥਭਾਲ"। 
ਡਿਨ ਜਨਨੀ ਆਈ ਤਤਕਾਲ । ਡਿਸ ਨੇ ਰੱਛਾ ਸਭਿ ਭਾਤੀ । 
ਜੀਵਤ ਰਹਯੋ ਨ ਹੋਯਹੁ ਹਾਤੀ ॥੩॥ ਨਹਿੰ ਪਰੋਤੁ ਆਗੇ ਪੁਠ ਕਰੇ।ਇਮ 
ਕਰਿਬੇ ਤੇ ਭੇ ਬਹੁ ਧਰੇ । ਨਿ ਸ਼ਚੈ ਜਾਨਹੁ ਗੁਰਤਾ ਤੇਰੀ।ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਲੋਹੁ 
ਭੇਟ ਬਹੁਤੇਰੀ ॥ ੪ ॥ ਤੋਗਬਹਾਦਰ ਕਯਾ ਹਮ ਆਰੇ।ਸਭਿ ਸੋਢੀ ਲਰਿਬੇ 
ਤੇ ਭਾਗੇ । ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਦੂਸਰ ਕੋਈ । ਉੱਦਮ ਕਰਿ ਹੈ ਗੁਰ 
ਹਰੈ ਸੋਈ ॥੫॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਦ੍ਰਿਵ ਤੁਮ ਰਹੋ । ਨਿਹਸੋਸੈ ਗੁਰਤਾ ਕਹੁ 
ਲਹੇ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਨਿਜ ਸੈਨ ਬਨਾਵਹੁ।ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸਦਰਸ਼ ਰਹਾ 
ਵਹ॥ ੬॥ ਸੁਭਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਹਾਰੇ । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਮ ਤਰ ਅਸ- 
ਵਾਰੇ । ਹੁਤੇ ਸਹੱਸ੍ ਅਵਾਈ ਸੋਇ । ਸਮੁਖ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੇ ਸ਼ਸੜ੍ਰੀਂ ਜੋਇ ॥੭॥ 
ਜਿਹਨਾਂ ਚਲਹਿ ਤਕਾਰ ਸਭਿ ਰਹੈ'। ਰਿ੫ ਬੌਲਵਾਨ ਤੁਰਡ ਹੀ ਗਹੈਂ। 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਅਨੁਜ ਤੂੰ ਅਹੈ।ਡਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਹੈਂ॥੮॥ 
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਝ ਤੀਰ। ਇਹੀ ਅਧਿਕਤਾ ਲਖਹੁ ਗੈਭੀਰ“। 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਂਦੀ ਬੈਸਮਿਲਿ ਹਮ ਸੋ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਹਮੈਸ਼? ॥ ੯॥ 

_ਸੁਨਿ ਕੈ ਧੀਰਮੱਲ ਹਰਖਾਵਾ:-/ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹਮਰੋ ਦਾਵ॥ਨਿਹਸੈਸੈ 
ਇਹ ਸਭਿ ਹੀ ਜਾਨੰਂ । ਦੇਸ਼ ਥਿਦੇਸ਼ ਉਪਾਇਨ ਆਨੈ' ॥੧੦॥ ਤੂੰ ਮਮੈਦ 
ਲਾਯਕ ਕੌ ਮੇਰੇਓ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਦ)ਰ੫ ਨਰ ਹੋਰੇ” ।ਗੁਰ ਘਰ ਕੌ ਸਗਰੋ 
ਬਿਰਤਾਂਭ।ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਤੋਹਿ ਬੱਖੜਾ੩॥੧੧॥ਦੇਸ਼ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਜੁ ਮਸੈਦ। 
ਕੇਤਿਕ ਲਘ ਹੈ' ਕਿਤਿਕ ਬਿਲੰਦ।ਲਾਖਹੁਂ ਧਨ ਕੇ ਦੇਵਨ ਹਾਗੇਦੇਸ਼ਨਿ 
"ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ (ਮਜੈਦ) । "ਚੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ₹ਡ।ਵ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੁਹ ਕੇ 
ਲੰਘ ਗਈ । "ਸ਼ਸੜ੍ਹ ਪੂਹਾਰੀ । “ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦਾ ਹੈ' । “ਤੂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ । (ਅ) (ਤੂ) ੍ 
ਸਿਆਣੀ ਹੈ (ਤੈਂ) ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਿੱਠੇ ਹਨ (ਭਾਢ ਤਜਰਤੇ ਕਾਰ ਹੈ) । (ਏ) ਭਵ ਅਸਾਂ ਕਈ 
ਦਾਨੇ ਟਕੇ ਹਨ ਪਰ") “ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਦਿ” ੫੮ ਵਰਤਣਾ ਕਲਮ ਊਕਾਵੀ ਹੈ । 



_ ਸਰ ਗਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ | ( ੪੦੨੭) ਫਾਸਿ ੧੧! ਸੰ ੧੪, 

ਸਿੱਖਯ ਤਿਨ ਅਨੁਸਾਂਰੇ ॥੧੨॥ ਨਿਜ ਮਤਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਲੋਹ ਮਿਲਾਇ । 

ਕਿਹ ਸਨਮਾਨਹੁ ਕਿਹ ਧਨ ਦਕਾਇ'ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕਰਿ ਇਹੀਉਪਾਇ। 

ਕਰਤਿ ਰਹਹੁ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਆਇ ॥੧੩॥ ਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਯਪੁਨ 

ਆਵੈਂ । ਦਰਬ ਉਪਾਇਨ ਅਧਿਕ ਚਵਾਵੈਂ । ਨਿਹਸਸੈ ਪੁਨ ਅਨੰਦ 

ਕਰੀਜੈ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸੁਖ ਬਰਤੀਜੇ? ॥ ੧੪ ॥ ਇਮ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਕਰ 

ਕਰਿ ਘਨੀ। ਧੀਰਮੱਲ ਆਪਸ ਮਹਿ ਭਨੀ । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਮਨਭਾਵਤਿ 

ਕਰਿਹੀ । ਦੁਰਜਨਤਾ ਅਰੁ ਗਰਬਨਿ ਧਰਿਹੀ” ॥ ੧੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਗ- 

ਬਹਾਦਰ ਚੈਦ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿੰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ । ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਦਰਬ 

ਸਮਾਨ"। ਹਰ੫ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਕੇ ਉਪਜਾ ਨ ॥੧੬॥ ਇਕ ਰਸ ਨਿਤ ਉਰ 

ਧੀਰਜਵੈਤ।ਮਹਿਦ ਜਿਤਿੰਦੈ ਗੁਨਨਿ ਮਹੇਤ।ਬਡ ਉਦਾਰ;ਤੇਜ”ਂ,ੁਧਿ- 

ਵਾਨ । ਛਿਮਾਵੈਤ, ਉਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਾਨ ॥ ੧੭॥ ਸਰਲ ਦਿੱਤਯ ਨ ਸ਼- 

ਕਪਟ ਸਦੀਵੇ । ਮਹਾਂ ਮੋਹ ਮਦ ਲੋਭ ਨ ਬੀਵੇਜਥਾ ਪ੍ਬਮ ਆਸਨ ਪਰ 

ਬੈਸੇ। ਮਨ ਉਦਬੇਗ ਬਿਨਾ“ ਰਹਿ“ ਤੈਸੇ ॥ ੧੮ ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਅਤਿ 

੨੪ ਪਾਯੋ । ਅੱਸ਼ ਬੇਗ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹਾਯੋ । “ਹੋ ਸੁਤ | ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਚੇਤੜਿ 

ਨਾਂਹੀਰਹਹੁ ਬੈਣਿ ਆਲਸ ਕੇ ਮਾਂਹੀ॥ ੧੯॥ ਤਵ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭਿ ਬਿਧਿ 

ਬਿਵਹਾਰਾ । ਕਰਤਿ ਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਮਾਰਾਂ । ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੋ ਨਿਤ 

ਲੇਤੇ । ਤੁੰਚਤਿ” ਆ੫, ਨ ਦੂਸਰ ਦੇਤੇ ॥੨੦॥ ਕਰਹਿ ਕਪਟ ਕੇ ਅਨਕ 

ਉਪਾਯਾ। ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਹਰਹਿ ਅਪਰ ਤੇ ਮਾਯ।ਉਤਸਵ ਬਯਾਹ ਦਿ ਜੋ 

ਕਰਿਗੇਂ।ਡਿਸ ਮਹਿ ਹਮ ਕੋ ਲਘੁ ਉਚਰਿਹੀਂ॥੨੧॥ ਲਖਹਿ ਨਿਲਾਇਕ 

_ ਬੁੱਧਿ ਬਿਹੀਨਾ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਤਉ ਛਿਮਾਂ ਤੂਵ ਕੀਨਾ । ਅਬਿ ਤਿਨ ਨੇ 
ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਏਹੀ । ਮਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਮੰਦਮਤਿ ਜੇਹੀ॥੨੨॥ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ` 

ਡੁਮ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਈ।ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਨਿਰਬਾਹਨ ਹੋਈ । ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਤਮਾ ਜੋਹਤਿ ਜਾਵੇ''। ਦਰਬ ਹੇਤੁ ਬਭ ਪਾਂਪ ਕਮਾਵੈ' ॥੨੩॥ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 

ਗਭਿ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਤੀ । ਇਕ ਪੁੱਤ੍ਰਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਉਦੋਤੀ । ਅਬਿ ਲੋ ਪੌੜ੍ 

ਨਹੀਂ ਮਮ ਹੋਵਾ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਤੇਹੋ ਮੁਖ ਜੋਵਾ ॥ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ 

ਰੱਛਾ ਕੀਨਸਿ। ਹਤੀ ਤੁਵੈਗ ਨਿਵਲੇ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ। ਬਰਜਨਹਾਰ 

੧ਲੇਕੇ। “ਨਕਾਰ ਯਰਦਾ ਹ। ਧਨ ਦਾ ਆਫਣਾ ਜਾਣੀ (ਜਿਨ੍ਹਂ ਨੂੰ) ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 

9੩੮ ਵਲ । “ਘਬਰਾਹਟ ਬਿਨਾਂ । #ਰਹੇ । “ਤੋਗਦੇ ਹਨ । “ਉੱਦਮ ਬਨ , ਜੇ ਮਾਸ 

ਜੰਦੇ ਤਾਂ। #੫੪=-ਜੇਤ ( 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸਰਜ ! (੪6੨੮) ਫਾਮਿ ੧੧ । ਔਸੂ ੧੪. 
ਹਿੰ ਕੈਂਈ।ਧਨ ਕੁਜਬਲ ਤੇ ਗਰਬਤਿਜੋਈ'।੨੫॥ਇੱਡਯਾਦਕ 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਰਲਾਪ । ਲੋਚਨ ਤੇ ਛੋਰਤਿ ਬਹੁ ਆਪ" । ਸ਼ ਗੁਰ ਕਹਮੋ 
“ਮਾਤ | ਧਰਿ ਧੀਰ । ਦੇਖਿ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ਪੀਰ ॥ ੨੬॥ 
ਜਬਰੀ ਕਰਤਿ ਗਰਬ ਧਰਿ ਜੋਇ। ਤਿਨ ੫ਰ ਹਰਿ ਪਭੁ ਕੁੱਧੜਿ ਹੋਵ; 
ਸਭਿ ਐਸ਼੍ਰਜ ਹਰਹਿਛਿਨ ਮਾਂਹੀਹੋਹਿਂ ਦੀਨ,ਦੁਖ ਭੈ ਬਡਿ ਪਾਹੀ॥੨੭: 
ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ। ਦੇਖਿ ਕਰਮ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾਰ । 
ਜਿਨਹੁੰ ਅਲੈਬ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ/ਤਿਨ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਹੋਢਿ॥੨੮॥ 
ਜਗਤ ਨਾਬ ਕੇ ਆਸ ਭਰੋਸਾਂ । ਟਿਕਹਿ ਪੁਰਖ ਧਾਰਹਿ ਸੇਤੋਸ਼ਾ । ਦੁਖ 
ਸੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਕਮਲਾਕੌਤ ਦੇੜਿ, ਅਨ ਨਾਂਹੀ'॥੨੯॥ 
ਏਹ ਅਜੋਗਤਾਂ ਕੀਨਸਿ ਜੋਇ । ੫ਿਖਿ ਜਨਨੀ ! ਨ ਦਿੰਤ ਕਰਿ ਕੋਇ। 
ਹਤੋਂ ਦੋਵ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਪਰਹਿ ਆਪਦਾ ਤਿਨਹਿ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩੦॥ 
ਹੁਏ ਅਧੀਨ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਆਇਿ।੍ਰੀੜਂ# ਸਹਿਤ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇ । ਬਿਨ 
ਅਪਰਾਧ ਆਇ ਜੋ ੫ਰੇ । ਧਨ ਹਿਤ ੫੫ ਕਰਤਿ ਨਹਿ ਡਰੇ ॥ ੩੧॥ 
ਮੂਢ ਲੱਭ ਤੇ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਨਾਂਹੀ । ਬਹੁ ਦੁਰਾਤਮਾ ਸਾਸਨ ਪਾਗੀ" । ਅਰੁ 
ਜੋ ਭੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਮਾਤਾ ! ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਬੱਖਯਾਤਾ॥ ੩੨॥ ਧੀਰ- 
ਮੱਲ ਸੈਮਡ? ਜੁ ਮਸੈਦ । !ਏਹ ਅਪਰਾਧ ਅਜੋਗ ਬਿਲੰਦ । ਲੋਭ ਲਗੇ 
ਕੀਨਸਿ ਤਿਨ ਐਸੇ। ਮੜਸ਼ ਬਡਿਸ ਕਹੁ ਗ੍ਰਾਸਹਿ ਜੈਸੇ'॥੩੩॥ਹਿੰਸਕ੯ 

_ਜਬਿ ਐੱਚੇ, ਹੁਇ ਬਾਹਰ । ਅਧਿਕ ਦੁਬੀ ਮ੍ਰਿਦੁ ਪਵ/ਹ ਜ਼ਾਹਰ । ਜੜੋਂ 
ਬਟਪਾਂਰ'” ਧਨ ਮਗ ਜਾਤੇ । ਡੀਨਹਂ ਤਿਨਹਿੰ ਤਾਸ ਉਪਜਾਤੇ ॥ ੩੪॥ 
ਨ੍ਿਪ ਕੀ ਸੈਨ ਆਨਿ ਪੁਨ ਪਰੈ।ਘੇਰ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਦਿਢ ਕਰਿ ਧਰੈ।ਲੋਹਿੰ 
ਵਰਬ ਅਰੁ ਆਯੁਧ ਹਰੇ' । ਬੈਧਨ"' ਲਹੈ' ਅਧਿਕ ਦ੪ਖ ਭਰੈ' ॥ ੧੫ ॥ 
ਅਸ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਸੁਖ ਨਹਿ ਪਵੈ । ਅਪਜਸ ਸੇਚਹਿ ਉਰ ੫ਛੁਤਾਵੈ'। 
ਅਬਿ ਤੂੰ ਛਿਮਾਕਗਨ ਭਲਿਮਾਨਿ।ਛਮੀ"ਸਹਾ(ਇ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ॥੩੬॥ 
ਬਹੁ ਅਪਮਾਨ ਰੁ ਮ੍ਰਿਡੂ ਕੌ ਪਾਵੈ । ਧਨ ਕੇ ਲੋਭ ਦੁਸ਼ਟ ਲਲਚਾਵੇ'। 
"ਪਣੀ ਭਾਵ ਅੱਬਰੂ । ਪੀੜਾ ਨਾ ਮੰਨ। ₹ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਪੂਹੈਂਡ ਭੇਖ ਸੁਖ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਗਾਂ । ਏਹੇ ਮਾਤ ਕੋਈ ਚਿੰਤ! ਨ! ਕਰ । “ਲੱਜ । #ਦੈਡ 
ਘਾਉਣਰੇ। “ਸਲਾਹੀ । “ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਝੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ । [ਸ੫ ਵਡਿਸ-58) 
ਡੀ ]। ਵਣ ਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਚੀ । "'ਰਾਹਆਰ । "ਕੈਦ । "ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ₹।। 

ਖਾ=ਪੀਲ | 



ਰੋ ਗੋਥ ਖੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੪੦੨੯) ਗਾਸਿ ੧੧ । ਲੰਨ ੧੫. 
_ਬਝੇ ਮਨਜ਼ ਦੁਰਜੋਧਨ ਆਦਿ । ਲਗੇ ਲੋਭ ਤਜਾਗੀ ਮਿਰਜਾਦ ॥੩੭॥ 
ਸਭਿ ਹੀ ਅਪਦਾ ਪਾਵੜਿ ਰਹੇ।ਸੁਖ ਕੋ ਚਹਤਿ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਲਹੇ।ਧੋਰਮੱਲ 
ਕੋ ਭਾਗ ਨ ਲੀਨਸਿ"। ਹਮ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ॥ ੩੮ ॥ 
ਦਮਾਯੋ ਸਿੱਖਯ ਭਾਵਨੀ ਸਾਬ । ਅਰਪੀ ਵਸਤੁ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹ'ਬ । ਨਹੀਂ 
ਹਕਾਰਨਿ ਭੇਰੇ ਗਏ । ਆਪਹਿ ਆਦਿ ਉਪਾਦਨ ਦਏ॥ ੩੯॥ ਯਾਂਤੇ 
ਹਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ । ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਖਤਿ ਰੋਸ ਜੁਤਿ ਹੋਈ”"। ਇਸ ਤੇ 
ਚਹੀਅਤਿ ਅਐਬਿ ਹੀ ਕਾਲ"। ਹੋਹਿ ਅਨਾਦਰ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸੇਲ”॥ ੪੦ ॥ 
ਇਮ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਾਕ ਕਰੇਤੇ । ੫੩੪ ਦੁਖੀ ਜਨਨੀ ਜੁਤਿ ਚਿੰਤੇ। 
ਕਿਡਿਕ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਦੇਖਨਿ ਕਰਮੋ। ਹਾਹਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਪਰ੧॥੪੧॥ 
'ਧੀਰਮੱਲ ਧਨ ਤੇ ਗਰਬਾਵਾ । ਕਰਤਿ ਆਂ੫ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾਵਾ । ਜੇ 
ਕਰਿ ਕਰਾਮਾਂਡ ਮਹਿ ਪੂਰਾ । ਕਯੋ' ਨਹਿੰ ਸਿੱਖਯ ਬੁਲਾਇ ਹਦੂਰਾਂ ॥੪੨॥ 
ਮਨ ਖੈਂਚਹਿ ਅਪਨੇ ਮ/ਹੋ ਲਾਵਹਿ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਹੀ ਭੇਟ ਚਢਾਵਹਿਂ। 
ਇਹ ਅਜੋਗਤਾ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਪਰ ਘਰ ਮਹਿ ਬਰ” ਧਰੀ ਕੁਚਾਲਾ 
॥੪੩॥ ਸਗਰੀ ਵਸਤ ਲੂਟਿ ਕਰਿ ਲੀਨਿ । ਕਿਨਹੂੰ ਨਾਂਹਿਨ ਬਰਜਨਿ 
ਕੀਨਿ । ਇਮ ਜੇ ਹੋਇ, ਨਿਬਲ ਰਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । ਸਬਲਾੰ ਸੈਘਾਰਹਿ ਛੀਨ 
ਲਿਜਾਂਹੀ'? ॥ ੪੪॥ ਇਮ ਕਹਿਤੇ ਕੇਤਿਕ ਮਿਲਿ ਗਦੇ। ਸਿੱਖਯ ਸਸ਼ੋਕ 
ਦਖਿਤ ਮਨ ਭਏ । ਨਹਿ ਅਜੋਗਤਾ ਸਕਹਿੰ ਸਹਾਰੀ। “ਕਰੀ ਕੁਜਿੱਤ 
ਧੀਰਮਲ ਭਾਰੀ॥੪੫॥ਕਜ' ਹਮ ਕਰਹਿ ਸਮਰਬ ਬਿਹੀਨ।ਗੁਰੂ ਅਵੱਗ੍ਯਾ 
ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਿ । ਡਿਹ ਸਮੀ੫ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇ। ਧੀਰਮਲਕ ਹਮ 
ਬਸਿ ਨਹਿ ਆਇ ॥ ੪੬ ॥ ਮੱਖਣ ਸਾਥ ਪੰਚ ਸੈ ਨਰ ਹੈਂ । ਸੋਜੇ ਕਰਹ 
ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਹੈਸੋ ਪਲਣਟ' ਨਿਜ ਗੁਰ ਕੋ ਲੇਹਿ। ਜਥਾ ਗਰਬ ਕੋ ਵਲ 

_ਭਿਸ ਦੇਹਿ'॥ ੪੭॥ ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਦੌਰ ਸਿਖ ਦੌਰੇ । ਹੁੜੋ ਵਹਿਰ 
ਉਤਰਯੋ ਜਿਸ ਠੌਰੇ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਸੁਧਿ ਸਕਲ ਬਤਾਈ ।ਜਬ' ਧੀਰਮੱਲ 
ਕਿਯ ਜਬਰ'ਈ ॥ ੪੮ ॥ '੬੩ % ੩੩ -ਤਾਪ ਸੁਰਜ ਕ੍ਰਿਝ ਵਿਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਂਸੇ “ਧੀਰਮਲ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਝੋਢਸ਼ਮੈ ਅੰਸੁ 1੧੪ ।! ੧੫, [ਮੱਝਣ ਸ਼ਾਹ ਦ। ਕ਼ੋਧ]। ਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੰਢੋ ਹੁਤੋ ਪਰਮੀਕ ਪਰ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲ । ਉਚੇ ਬਾਕ 
₹....ਹਿੱਸਾਂ (ਅਸਾਂ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ । “ਗੁੰ ਸੇਵਿਨ ਹੇਇਆ (ਧੀਰਮੱਲ) । ₹ਅੱਜ ਯਾ ਕੱਲ ਹੀ । 
“ਫੜਕੇ । “ਬਲਵਾਨ ਮਾਰਕੇ ਖੇਹ ਲੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ । $੧; ਜੋ ਢਿਲ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਹੈ) 

_ ਕਰ ਸਗ ਹੈ। #ਘਮ=ਅਜਲ । ੍ ਰ 



ਸਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੪੦੩੦) ਗਾਸਿ ੧੧। ਲੰਸੂ ੧੫ 

ਪੁਕਾਰਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਤਤਕਾਲ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥“ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ! ਪਰੇ ਹੋ ਕਹਾਂ। 
ਭਯੋ ਥਿਘਨ ਸਭਿਗੁਰ ਘਰ ਮਹਾਂ । ਜੋ ਤੈ ਦਰਬ ਜਾਇ ਅਰਪਾਂਵਾ।ਅਰੁ 
ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੋ ਜਿਤਿਕ ਚਢਾਵਾ'॥ ੨॥ ਧੀਰਮੱਲਯ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਨਖਾਂਲੋ। 

_ਕਰੰਡਿ ਅਸੂਯ' ਲੋਭ ਬਧਾਯੋ । ਸੈਗ ਮਸੈਦ ਕਿਤਿਕ ਦੇ ਸੂਰ” । ਪਠਿ 
ਦੀਨੋ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਗ਼ਰੂਰ” ॥ ੩॥ ਸੋ ਚਲਿ ਆਇ ਕ੍ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ । 
ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵਾ।ਛੁਇ ਲਿਲਾਰ” ਗਿਰ ਪਰੀ ਅਗਾਰੀ । 
ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਿ ਬਚੇ, ਬਿਚਾਰੀ॥ ੪॥ ਤੁਮ ਜੋ ਦਰਬ ਦੀਨਿ ਸੋ 
ਲੀਨਾ। ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਖਸੋਟਨਿ ਕੀਨਾ। ਬਾਸਨ ਹੁੜੇ ਰਸੋਈ ਕੋਰੇ। 
ਇੱਡਯਾਦਿਕ ਲੇ ਵਸਤੁ ਘਨੇਰੇ ॥ ੫॥ ਕਰਿ ਅਪਮਾਨ ਬਾਕ ਦੁਰ ਕਹੇ#। 
ਨਹੀਂ ਤਾਸ ਦੂਸਰ ਕੋ ਲਹੇ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਸਭਿ ਬਤ।ਚਹਿਤਿ 
ਹੁੜੇ ਸਡਿਗੁਰ ਕੋ ਘਾਤ ॥੬॥ ਹੋਤੀ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜੇ ਤਿਨ ਮਾਤ।ਜਿਯਤਿ 
ਨ ਰਹਨਿ ਦੇਤਿ ਕਿਸ ਭਾਂਡਿ । ਤਰਜਿ ਤਰਜਿ ਕਰਿ ਬਰਜਿ ਹਟਾਏ । 
-ਕੌਨ ਅਹੋ ਤੁਮ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ?-॥੭॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਦਾਰ। 
ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ ਉਦਾਰ।ਰੱਛਯਾ ਸੁਤ ਕੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰੀ।ਜਬਿ 
ਲੋ ਢਿਗ, ਤਬਿ ਲੋ ਤਹਿ ਖਰੀ” ॥੮॥ ਸਭਿ ਵਸਤੂ ਲੇ, ਕਰਿ ਅਪਮਾਨਾ । 
ਗਏ ਨ੍ਿਭੋ ਹੁਇ ਅਪਨੇ ਥਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ।ਤੁਬ ਤੇ 
ਆਗੇ ਸਦਾ ਰੈਭੀਰ ॥ ੯ ॥ਨਹੀ' ਅਵੱਗਕ' ਕਾਜੂੰ ਕੀਨ ਸਿਪੜਿ ਸਮੇਤ" 
ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਖ ਭੀਨਸਿ । ਤੈ' ਅਥਿ ਆਇ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵਾ । ਅਧਿਕ 
ਦਰਬ ਅਰਪ੫ਯ ਅਰਪ/ਵ ॥ ੧੦ ॥ ਯਾਂਤੇ ਬਿਘਨ ਭਏ ਸਮੁਦਾਇ । ਜੋ 
ਅਬ ਤੁਝ ਕੋ ਦਏ ਸੁਨ [ਏ। ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇਨਿ ਕੋ ਹੋਵ।ਭਲੋ ਆਇ 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵ” ॥ ੧੧॥ ਸੁਨ ਮੱਖਣ ਕੇ ਭਯੋ ਬਿਖਾਦ'” । ਹਤਿ 
ਹੋਵਡਿ ਭਾ ਉਰ ਅਹਲਾਦ"'।-।ਕਸ ਕੋ ਗਹਜੋ ਧੈਰਮਲ ਓਟਾ।ਕੀਨਸਿ 
ਕਰਮ ਜਾਂਹਿ ਅਸ ਖੋਟਾ ॥੧੨॥ ਧਰ ਮੂਰਖਤਾਕਿਨੇ ਨ ਹੋਟ/੫ਰਹ 
ਅਬਹਿ ਜਿਸ ਕੋ ਘਰ ਟੋਫ!'”। ਇਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਮ ਬਸਿ ਹੈ' ਬਾਸ। 
"ਸਿੱਘੀਂ ਦਾ ਜਿਤਨ। ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੀਊਰਮੇ।'ਘੁਮਡ।?ਮਬ1“ਵਿਚਾਰ ਲੋ। #੮ਰਵਾਕ ਕਹੇ ਹਨ । 
“ਘੜੀ ਰਹੀ (ਮਾਤਾ) । "ਇੱਛਤ ਨਾਲ । ₹(ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ੩) ਭੇਟ ਚੜ੍ਵਾਇਆ। "ਦੁੱਖ । 
“'ਡਾਵ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੇਗਿਆ । "ਮੂਰਖਤਾ ਧਾਰਨ ਲੇ ਨੂੰ । ੯੯ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਕਿਆ । 
“੯ਘਵਾ । "'ਫਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ (ਲੋਕੀ) ਘਰਾਂ ਵਿਢ ਕੀਕੂੰ ਵੱਸਣਗੇ । 



_ ਸ਼ ਗੁਰ ਖੂਤਾਖ ਸੁਰਜ। ___ (86੩੧) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੧੫. 
ਛੀਨਹਿੰ ਨਿਬਲਨਿ ਸਬਲ ਹੁਲਾਸ'॥੧੩॥ਮਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲ 
ਨਾਂਹੀ । ਚਿਤ ਕਰਿ ਜਿਸ ਕੇ ਹੁਇ ਪਖ ਮਾਂਹੀ । ਸਗਰੀ ਅਵਨੀ ਕੋ ਪੜਿ 
ਹੌਨ”। ਇਸ ਜੈਸੇ ਕੀ ਗਿਨੜੀ ਕੌਨ ॥੧੪॥ ਤੱਦਪਿ ਮਹਿਮਾ ਸਡਿਗਰ 
ਗਰਵੀ"। ਹੋਵਤਿ ਓਜ ਅਵੱਗਯਾ ਜਰਵੀ” । ਨਹੀ' ਜਨਾਯੋ ਅਪਣੋ 
ਆਪ । ਜਿਨ ਮਹਿ ਸਮਰਥ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥ ₹੫॥ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ 
ਕੌ ਇ ਨ ਐਸੇ । ਸਮਤਾ ਧਰਹਿਂ ਗੁਰੁ ਚਿਤ ਜੈਸੇ । ਸਭਿ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਹ 
ਅਧਿਕਾਂਈ । ਅਸਰ ਜਰਨ ਜੋ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਅਸ ਨਰ ਕੌਨ 
ਅਹੈ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਹੈ ਅਤਿ ਬਲੀ, ਜਨਾਵਹਿ ਨਾਂਹੀ'। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਬੀਓਅਪਨਿ ਹਾਨਿ ਕੋ ਕੋ ਚਹਿ ਕੀਓ ?॥੧੭॥ ਅਬਿ 
ਜੋ ਬਿਘਨ ਗੁਰ ਘਰ ਹੋਵਾ। ਸਰਬ ਦੋਸ ਮੈ' ਅਪਨੋ ਜੋਵਾ। ਸੋ ਤੋ ਰਹੇ 
ਹਰਾਇ ਬਧੇਰੇ”ਂ । ਮੈਂ ਬਿਦਤਾਏ ਸਭਿ ਪਤਿ ਟੇਰੇ।੧੮॥ਜੇ ਅਸ ਬਿਘਨ 
ਬਿਨਾਸੋਂ' ਨਾਂਹੀ। ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਵਲ ਹੈ ਮੁਝ ਮਾਂਹੀ। ਨਿਜ ਬਲ ਤੋ ਮੈਂ 
ਸਕੇ ਸੁਧਾਰੀ।ਜੇ ਬਲਵਾਨ ਮੋਹਿ ਕੋ ਮਾਰੀ।੧੯॥ਮਿ੍ਤੂ ਹੋਇ ਕਿਰਤਾਰਘ 
ਜਾਠੇ।ਅਬਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਵਲ ਨ ਮਾਨੌਂ-ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਆਇਸੁ 
_ਦੀਨਿ । “ਸੁਭਟਹੁ ਨਹੁੰ, ਬਿਲਮ ਕਯੋਂ ਕੀਨਿ ॥ ੨੦ ॥ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 
ਹਮ ਮਗ ਚਲਿ ਆਏ।ਕਈ ਕੋਸ ਲੋਂ ਸੈਕਣ ਪਾਏ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਬਿਗਰੜਿ 
ਅਬਿ ਜਾੜੋਂ । ਗਹਹੁ ਸ਼ਸੜ੍੍ ਤੀਛਨ ਰਿਪੁ ਘਾਤੋ ॥੨੧॥ ਜੇ ਮੁਝ ਸੋ' ਕੋ 
ਕਰਹਿ ਲਰਾਈ । ਆਯੁਧ ਹਤਹੁ ਬਿਜੈ ਲਿਹੁ ਪਾਈ । ਧਰਮ ਹੇੜੁ ਕਰਿ 
ਜੇ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ । ਸੁਰਗ ਨਿਸੈਸੈ ਸੁਖ ਸੋ ਜਾਵਹੁ” ॥੨੨॥ ਤੁਰਨ ਕਰੇ 
ਛਯਾਰ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਚਲਯੋ ਆਪ ਉਦਬੇਗਹ? ਧਾਰੇ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਨਿਜ 
ਕਰ ਮਹਿ ਲੀਨਸਿ। ਗੁਰੂ ਅਵੱਗਯਾ ਤੇ ਰਿਸ ਭੀਨਸਿ॥ ੨੩ ॥ ਗਾਂਮ 
ਨਜੀਕ ਜਬੈ ਚਲ ਆਯੋ । ਸੁਨਜੋ ਰੋਰ ਜੋ ਨਰਨਿ ਮਚਾਯੋ । ਹਾਹਾਕਾਰ 
ਕਰਹਿ ਤਹਿ ਕੋਈ । “ਮਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਨਸਿ? ਕਹਿ ਸੋਈ॥੨੪॥ “ਮਹੜ 
ਭਯੋ ਉਤਪਾਂਤ ਬਕਾਲੇ। ਸੋਵੀ ਬਿੰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਸਾਲੋ। ਗਾਦੀਪਤਿ ਅਬਿ 
ਰਹਯੋ ਨ ਕੋਈ।ਸਭਿ ਝਗਰਤਿਹੈ,-ਹ੪ ਗੁਰ ਹੋਈਂ-॥੨੫॥ਅਜ਼ਮਤਵੇਤ 
“ਬਲਵਾਨ ਜੇ ਨਿਬਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ (ਲੁੱਟ) ਲੈਣ ਤਾਂ । “ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਰੀ । 
ਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿ ਲਿਆ । ਅਤਿ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਫੇਰ ਨ ਜਾਵੇ 
<੮ਜਾ । "ਘਬਰਾ; ਜੋਸ਼; ਕਾਹਲੀ । #ਪ੬=ਬ੍ਖੇਦੇ ( 

ਦੇ 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਅ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੩੨) ਹਾਸ ੧੧ । ਗੀਸੂ ੧੫, _ 

ਗਰੂ ਬਨਿ ਜੈ ਹੈ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਕੁਰੇ ਗਿਰ ਪੈ ਹੈ?। ਗਯੋ ਰਮ ਮਹਿੰ, ਗੁਰ ਗੁਰ 

ਕੋ ਦਾਸ। ਸਕਲ ਕਹੀ_ ਮੱਖਣ ਕੇ ਪਾਸ' ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਫੌੜ ੩2 
ਹਇ ਆਸੋ । ਤਿਸ ਕੋ ਅਪਨੇ ਸੋਗ ਰਲਾਯੋ। “ਜਿਸ ਮਸੈਦ ਨੇ ਦੇੜੀ 
ਕਰੀ । ਤਿਸ ਕੌ ਦਿਹ ਦਿਖਾਇ ਇਕ ਬਿਰੀ' ॥੨੭ ॥ ਇਿਮ ਕਹਿ ਐੱਚਕ 
ਜਾਇ ਪਰੋ ਹੈ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਬਡ ਹੌਰ ਕਰਜੋ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਝਿਥੇ ਪਵੇਸ਼ਜੋ 

ਜਾਇ। ਸਭਿ ਸੁਭਟਨਿ ਕੌ ਲਯੋ ਦਬਾਇ॥੨੮॥ਜੋਧਾ ਹੁਤੇ ਪੰਚ ਸੈ 'ਸੇਗ। 
ਜਿਨਹ ਉਠਾਏ ਖੜਗ ਉੜੋਗ । ਮੱਖਣ ਉਦੈ ਕਹ3 ਪੁਕਾਰ । “ਨਹਿ 
ਪੁਰਬ ਹੀ ਕਰਹ ਪ੍ਹਾਂਰ ॥ ੨੯ ॥ ਧੀਰਮੱਲਯ ਕੋ ਮਾਨਵ ਜੋਈ। ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਸਤ ਹਤਿ ਪ੍ਥਮੈ ਕੋਈ । ਤੌ ਸਭਿ ਆਯੁਧ ਦੇਵ ਪ੍ਹਾਰੋ । ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ 
ਨਯਾਹੇ ਕਰਿ ਡਾਰੋਂ ॥੩੦॥ ਇਹ ਭੀ ਜਾਨਹਿਂ, ਐਸੀ ਕਰੋ । ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ 
ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਨਹਿ ਭਰੋ । ਲਟ ਲੋਉ ਇਨ ਕੌ ਸਭਿ ਤੋਰਾ। ਜੋ ਐਸ੍ਰਜ 
ਲੋ ਰਹੇ ਘਨੋਰਾ ॥੩੧ ॥ ਜੇ ਕਰਿ ਆਗੇ ਹਾਬ ਉਠਾਂਵਹਿ । ਕਿਧੋਂ ਕਟਕ 
ਕੋ ਬਾਤ ਸਨਾਵਹਿ । ਇਕ ਤੇ ਦੇ, ਦੇ ਤੇ ਕਰਿ ਚਾਰ । ਐਸੇ ਕੀਜਹਿ 
ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ੩੨॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਸੈਗ ਕਰੀ ਇਨ ਜੈਸੀ।ਚਹਿਯਤਿ ਹੁੜੀ 
ਕਰਨਿ ਅਬਿ ਤੈਂਸੀ।ਤਦਪਿ ਗਰ ਕੇ ਕੁਲ ਮਹਿੰ ਭਯੋ।ਯਾਂੜੇ ਜੀਵਤ ਅਬਿ 
ਰਹਿ ਗਯੋ॥੪੩॥ਧੀਰ ਮੱਲਯ ਕੌ ਕੁਛ ਨ ਕਹੀਜੈਗਹੋ ਮਮੈਦ ਬੋਧਿ ਕਰਿ 
ਲੀਜੈ । ਹਾਬ ਪਿਛਾਰੀ ਕਰਿ ਕੈ ਦੋਇ।ਦ।ਮਨਿ ਸਬ" ਬਾਂਧਿ ਲਿਹ ਸੋਇ 
॥੩੪॥ਸਗਰੀ ਵਸਤੁ ਮੈਭਾਰਿ ਉਠਾਵਹਸਤਿਗਰਕੇ ਘਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ'। 
ਇਮ ਕਹਿ ਮੱਖਣ ਰਿਸ ਉਰ ਭਰਿਕੈ । ਬਦਨ ਬਿਲੌਚਨ _ਆਰਨ੯ 
ਕਰਿਕੈਂ ॥੩੫॥ ਨਿ੍ਭੈ ਹੋਇ ਜਿਮ ਕੇ ਹਰਿ ਕਰ । ੫ਿਖਿ ਅਜੋਗਤਾ ਤਪਤਜੋ 
ਕੁਗਹੋਵਨਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੀਕ ਮੁਖ ਜਾਨ'।-!ਧੋਕ ਜੀਵਨ ਲਖ ਗੁਰ ਅ੫- 
ਮਾਨਾ॥੩੬॥ਗੁਰਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਇ। ਦਸ਼ਟ ਬਾਕ ਜਬਿ ਕਹਿਡਿ 
ਬਨਾਇ। ਪਾਪ ਆਤਮਾਂ ਕੁਮਤਿ ਅਸਾਧ ਪਿਖਤਿ ਜਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਅਪ- 
ਚਾਧੂ“ ॥੩੭॥ ਸੋ ਕਿਮ ਸਹਜੋ ਜਾਇ ਸਿਖ ਪਾਂਹੀ£। ਨੀਕੀ ਮਿ੍ਤੂ 'ਲਖਹਿ 
੧ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਡ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਗੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੋ ਮੱਖਣ ਸ਼'ਹ ਉ_ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ । 
“ਰੱਸੀ ਨਾਲ । “ਲਾਲ । “ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੇਣੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣੀ । (ਅ) ”” " ਸੁਰਖੰਹੋਈ ਜਾਣੀ । 

_ ਪਜੇ(ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵੰਗਜਾ ਕਰਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਓਹ ੫੫ ਆਤਮਾਂ ਆਦਿ ਹਨ । 
€[ਜਯ ਪਾਸੇ । 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੩੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਸੱਸ ੧੬. 

ਮਨ ਮਾਂਹੀ। 'ਤੁਲਾ ਠ ਰੇਚਕ ਸਹਿ ਹੈ ਜੋਇ। ਤੌਲਾ ਧਰੈ ਸਹੈ । ਕਿਮ 
ਸੋਇ"॥ ੩੮ ॥ ਬਿਮਲ ਰਿਦ! ਠਹਿੰ ਕਬਝ ਸਹਿਤ ਹੈ”। ਗੁਰ ਅਪਮਾਨ 
ਸੂ ਕਥੇ ਲਹਿਤਿ ਹੈ”-। ਛੁਭੜਿ ਹੋਇ ਇਮ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਂਹ।ਤਿਸ ਡੇਰੇ ਪਰ 
ਪ੍ਰਯੋ ਉਮਹ ॥ ੩੯ ॥ '੩ ਜ਼ ੩੩ ਪਤਾ੫ ਸੁਰਜ ਟਿੱਬੇ ਇਕਾਟਸ਼ਿ ਰਾਗੇ 'ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੇਧ' ਪਨੇਗ ਬਰਨਨੇ 
ਨਾਂਮ ਪੰਚਾਦਸ਼ਮੇ ਅੱਸੂ ॥ ੧੫ ।। ਰ੍ 

੧੬. [ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਂਹ ਦਾ ਮਮੈਂਦ ਨੂੰ ਦੰਡ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਆਵਨਿ ਨਿਜ ਪਰ ਕੋਧ ਕੈ ਬਿੰਦ ਨਰਨਿ ਕੋ ਜਾਨਿ। ਧੀਰਮੱਲ 
ਨੋ ਧੀਰ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਦਲ ਜਤਿ ਟਾਨਿ” ॥ ੧॥ ਕੌਪਈ॥-ਮੱਖਣ ਲਿਯੇ 
ਸੈਨ ਕੌ ਆਵਾ । “ਕਦੋ' ਜੁੱਧ #? ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ। ਸਗਤਿ ਮਹਿ ਨਰ 
ਆਯੁਧ ਧਾਰੇ । ਕਹੇ ਸਕੇਲਨਿ ਸਕਲ ਹਕਾਦੇ-॥ ੨॥ ਜਾਨਤਿ ਭਯੋ= 
ਮਨੂਜ ਸਮੁਦਾਇ। ੨ਮਰ ਭਟ ਥੋਰੇ ਸ਼ਿਨ ਪਾਇ“ । ਅਪਨੋ ਦੁਰਗ ਨ 
ਅਪਨੌਗ੍ਹਾਮੁਨਂ।ਅਪਨ ਮਿੱਤਰ ਨਅਪਨੋਧਮੁ ॥੩॥ਬਿਗਰਜਾਇ”ਜੇਪਰਹਿ] 
ਲਰਾਈ । ਸਬਲ ਬਿੰਦ ਜੋ: ਨਿਬਲ ਪਲਾਈ । ਮਰਹਿੰ ਸੁਭਟ ਅਰੁ 
ਜੈ ਹੈ ਭਾਜੂ । ਨਸ਼ਟਹਿ ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸਮਾਜੂ ॥੪॥ ਯਾਂਤੇ । ਤੁਸ਼ਨਿ ਹੀ 
ਬਨਿ ਆਵੇ। ਬੇਠੇ ਕੋਇ ਨ ਆਯੁਧ ਘਾਵੈ-। ਨਿਜ ਮਸੈਦ ਸੋ ਬੋਲਯੋ 
ਤਬੈ । “ਹਮ ਕਰਤੱਬਜ ਕਰੇ' ਕਯਾ ਅਬੇ ॥ ੫॥ ਭਾਗੇ ਬਨਹਿ, ਨ ਬਨਹਿ 
ਲਰਾਈ । ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਨਿਕਟਿ ਨ ਬਾਈ।ਲਰਹਿੰ, ਸੁਭਟ ਦਿਖੀਯਡਿ 
ਹੈ ਥੋਰੇ। ਉਤ ਜੋਧਾ ਗਨ ਭਏ ਸ ਜੋਰੇ ॥੬॥ਲਰਿਕੈ ਮਰਿ ਜੇ ਹੈ' 'ਸਭਿ 

ਮਆਜ। ਕੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਪਰਿ ਹੈ' ਭਾਜ। ਲੁਟਹਿੰ ਵਸਤੁ ਸਭਿ ਹੋਵੈ 

ਰੌਰੇ । ਦੁਸਹਿ! ਭਈ ੫ਰਹਹਿੰ ਅਬ ਹੌਰੇ ॥ 7 ॥ । ਖਿਖੇ ਕੁਸ਼ਗਨ ਹਫਾਯੋ 

ਤੋਹਿ । ਗਯੋ, ਸੂ ਹੋਨਹਾਰ ਹੀ ਹੋਹ' । ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦ ਅਨਾਨੰਦ ਮਹਾਂ'। 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਹਰ ਜਾਨਹਿੰ ਕਹਾਂ ॥ ੮॥ ਮੱਖਣ ਕਰਯੋ ਚਹਵ਼ਿ ਜੋਗ ਜੋਇ। 

ਇਿਸੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਭੀ ਬਿਧ ਸੋਇ। ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਂਰ ਰਿਦੈ ਮਹਿ ਕੀਨਾ। 

੧ਕੋਡੀ ਰਤੀ (ਦਾ ਭਾਰ) ਜਦ ਨਹੌ' ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਤਦ ਤੇਲਾ ਧਰਿਆ ਕੀਤੂੰ ਸਹੇਗੀ । 
ਭਾਵ ਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦ । “ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ । ₹ਕਿਵੇ' ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ 

ਘਬਰਾ ਗਿਆ । “ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵ ਟੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੀਤੀ 

ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੋ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ `ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । $(ਗਲ) ਬਿਗੜ ਜਾਏਗੀ । 

(ਅ) ਲੋਕੀ ਵਿਰਾੜ ਜਾਣਗੇ (ਮੈਹੋ ਨਾਨ) । “ਜ੍ਰਿੰਤ ਜਾਣਗੇ । “ਕਠਨ । ੯ਬੜਾ ਉਦਾਸ। 

#੮ਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੇ' ਬਕ੦੨ ਆਊਣਾ ਸਖਸ਼ਟ ਹੇ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਜਪਾਇੱਤ ਵਖਸ=ਲਰਹਿ । 



ਸ਼ ੮੩ ਪੁਭਾਘ ਸੁਰਯ।____(8੦੩੪) __ ਰਾਸਿ ੧੧। ਸੰ ੧੬. 
ਉਚਤਾਨਚਿਤ ਨਹੀ' ਮਨ ਚੀਨ' ॥ ੯॥ ਤੁਮ ਗੁਰ ਰੂਪ ਤਾਤ ਗੁਰ ਭਘ। 

ਪੁਨਹਿ ਭਤੀਜੇ ਸੋ ਪਦ ਲਯੋ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਪਾਸ । ਸਾਦਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਸ ਪਕਾਸ਼ ॥੧੦॥ ਪੱਛਪਾਤ ਕਰਿ ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ।ਪੁਨਹਿ 
ਅਵੱਗਯਾ ਕਰਨੀ ਠਾਨਹਿ । ਬਿਨ ਉਪਚਾਂਰ ਅਸਾਧ" ਜੁ ਬਯਾਧੀ । ਸਿਖ 
_ਲਖਿ ਟੋਯੋ ਚਹਿ ਅਪਰਾਂਧੀ ॥ ੧੧ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਜੋਗਚਹੀ- 
ਅਤਿ ਬਸੀ ਕਰਨਿ 'ਬਲ ਤੋਰ। ਅਬਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੌ ਆਵਦੈਂ । 
ਕਰਿ ਜੁ ਸਕਹਿੰ ਹਮ, ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵਾ ॥ ੧੨ ॥ ਦਾਮ ਤੋਦ ਕੌ 
ਰਹਯੋ ਠ ਕਾਲ। ਦੋਡ ਨ ਉਚਿਤ, ਸੈਨ ਬਡ ਨਾਲ । ਸਾਮ" ਉਪਾਇ 
ਬਠਹਿ ਜੇ ਇਹਾਂ। ਹੋਇ ਤ ਕਰਹੁ ਸ਼ੀਘ ਬੁਧਿ ਮਹਾਂ !ਗ੧੩॥ ਕੈ ਆਤੁਰ 
ਇਮ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । ਬੋਲੜਿ ਹਤੇ-ਰਹੀ ਸੁਧਿ ਨਾਂਹੀ । ਸੁਨਯੋ ਦਾਰ ਪਰ 

ਰੋਰ ਬਿਸ਼ਾਲਾ। ਦਰ ਪਰ ਆਇ ਗਏ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੧੪ ॥ ਇਕ ਇਕ 

ਕੌ ਦਸ ਦਸ ਨਰ ਧਾਏ।ਗਹਿ ਗਹਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸ਼ਸਤ ਛਿਨਾਏ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ 
ਸਭਿ ਨੈ ਹਇ ਦੀਨ । ਇਮ ਕਾੜੁਰ" ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਜਿ ਦੀਨਿ ॥ ੧੫॥ 
ਅੰਡਰ ਜਾਂਇਿ ਪਵੇਸ਼ੇ ਸਾਰੇ । ਬਦਨ ਪਰਸਪਰ ਕਰਡਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਤਜੀ 
ਸੂਰਤ” ਝਰੇ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਨਹਿ ਕੁਛ ਸਕਯੇ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕਾਲ/॥੧੬॥ 

ਨਹਿ ਭਾਜਨਿ ਕੀ ਤਬਿ ਗਤਿ ਰਹੀ । ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਨੜੀ ਜਾਂਇ ਨ ਕਹੀ । 
ਪੂਰਬ ਸਭਿ ਕੇ ਆਯੁਧ ਛੀਨੇ।ਕਿਤਿਕ ਪਲਾਏ'ਮ੍ਰਿਤੁ ਭਰ ਕੀਨੋ ॥੧੭॥ 
ਹੁਇ ੜੂਸ਼ਨਿ ਤਸਕਰ ਸਸ# ਕੋਈ । ਕਿਤਿਕ ਬੈਠਿਗੇ ਬ੍ਰੀੜਾਂ ਖੋਈ। 
ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੇਂ । ਕਿਤਿਕ ਦੁਰਾਵਤਿ ਵਸਤੂ ਟਾਰੈ" ॥੧੮॥ 
ਸਭਿ ਕੇ ਸ਼ਸੜ ਛੀਨ ਕਰਿ ਲੀਨਿ।ਏਕ ਥਾਨ ਬੱਧਵਾਵਨਿ ਕੀਨਿ।ਪੁਨਹਿ 
ਵਸਤੁ ਸਗਰੀ ਸ ਸੈਭਾਰੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਜੁ ਨਿਹਾਂਰੀ ॥ ੧੯॥ 
ਬਹੁਰੋ ਦਰਬ ਸਰਬ ਕਢਵਾਯੋ । ਤਿਨਹੂੰ ਕੇ ਨਰ ਸਿਰ ਉਚਵ'ਯੋ । ਪੁਨ 
ਭਿਠ ਡੇਰੇ ਕੀ ਵਬੁ ਸਾਂਰੀ । ਬੈਧਿ ਭਾਰ ਕਰਿ ਸਕਲ ਸੈਭਾਰੀ । ੨੦ ॥ 

੧ਲਸੰਇਲਾਜ । “ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ । ੯ ਕਾਇਰ । ਨ ਧਰ ਐਨੀਆਂ ਨੇ) ਬਹਾਦਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ । 
੫੨੧ ਗਏ । ਚੋਰ ਵਾਂਡ । ?ਲੱਜਾਂ । ਵਸਤਾਂ ਲੁਗਾ ਲੁਕਾ ੨ ਪਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਨਜ਼ਰੇ 
ਓਹਲੇ ਕਰਦੈ ਟਨ । #ਠਵੀ ਦਾ ਇਥੇ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਧੀਜ਼ਮੱਲ ਦੀ ਆਤਮ 
ਨਿਰਬਲਤਾ ਉਸੇ ਦੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਮੂੰਟੋਂ ਉਘੜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਮੇੱਤ ਲਈ ਇਕ 
ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਟੇ ਮੰਤੀ ਤੇ ਬੂਠੇ ਕ੍ਰਸ਼ਾਮਤੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕੇ ਖਿਸਕਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੀਤੀਆੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੪੦੩੫$ ਫਾਸਿ ੧੧ । ਅੰ੧੧੬. 

ਬਹੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੀਨਿ ।ਸਿਰ ਉਚਵਾਇਿ ਸਿੱਖਯ ਕੇ ਦੀਨਿ।ਪਨ 
ਮਸੋਦ ਕੋ ਗਹਿ ਕਰਿ ਬੈਧਾ । ਜਿਨ ਅਪਮਾਨ ਕੀਨਿ ਮਤਿ ਅੰਧਾ ॥੨੧॥ 
ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਕਲ ਨਰ ਕਰੋਂ । “ਕਿਯ ਕੁਕਰਮ ਤੇਸੋ ਫਲ ਭਰੇ? । 
ਘੋਰਮੱਲ ਬੋਲਕੋ ਉਰ ਦੁੱਖਕ। “ਭੇ ਮੱਖਣ ! ਤੋੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਸ॥੨੨॥ਹਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬੈਸ ਮਝਾਰ । ਤੈ' ਕਿਮ ਕੀਨ ਸਿ ਇਹ ਅਪਕਾਰ'।ਸੜਿਗੁਰ 
ਭਰ ਨ ਧਰਹਹੈ ਉਰ ਮਾਂਹ । ਇਸ ਕੋ ਵਲ ਦੁਖ ਲਹਿ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ ॥ 
੨੩॥ ਕਰਯੋ ਅਨਾਦਰ ਹਮਰੋ ਭਾਂਰੀ। ਵਸਤ ਖਸੋਟਿ ਲੀਨਿ ਤੈ' ਸਾਰੀ। 
ਪੁਨ ਮਸੈਦ ਹਮਰੋ ਗਹਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਲਿਯੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕੈ॥ 
੨੪ ॥ ਹਮ ਕ੍ਰਾਂਤਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸਾਰੇ । ਕਰਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਬਹੁ ਬਿਵਹਾਰੇ। 
ਲਰੰਹੈ ਮਿਲਹਿ ਹਮ ਬਾਰਿ ਅਨੇਕ । ਬੋਲਯੋ ਅਬਿ ਲੌ ਸਿੱਖ੨ ਨ ਏਕ?”॥ 
੨੫॥ ਸੁਨਿ ਕੌ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹਿ ਬਖਾਨਾ । “ਘਰਮੱਲਯ ! ਤੁਮ ਕਰੱਕਿਤ" 
ਠਾਨ' । ਕਰਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੋ ਏੇਤੀ ਬਾਤ।ਜਸ ਤੈ' ਕਰੀ ਮਤੀ ਬੱਖਜਾੜ 
॥੨੬॥ ਗੁਰ ਤੋ ਸਿਖ ਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦੋਨ ਹੁੰ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿ ਸੁਖਦਾਈ। 
ਕਬਹੁੰ ਕੁ ਸਮਾ ਹੋਇ ਅਸ ਜਾਈ। ਬਨਹਿਂ ਸਹਾਇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਈ£ 
1 ੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਚੋਦ । ਸਮ ਰਹਿੰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜੇ ਦੁੰਦ”। 
ਨਹਿ ਇੱਛਾ ਥੀ ਜਗ ਬਿਦਤਾਏ' । ਮੈਂ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਵਹਿਰ ਬਿਠਾਏ 
॥੨੮॥ ਨਹੀਂ ਕਰਤਿ ਕੁਛ ਅੰਗੀਕਾਰੇ।ਜਗ। ਮਿੱਥਯਾ ਜਿਨ ਕੇਰ ਬਿਢਾਰੇ। 
ਬ੍ਰਹਮਗਯਾਨ ਜਿਨ ਕੇ ਦ੍ਰਿ ਹੋਵਾ ।ਉਰ ਅਬਿਬੇਕ ਕਟਕ ਕੋ ਖੋਵ!“ 
॥੨੯॥ਤਵ ਪਿਤ ਕੌ ਕ੍ਰਾਤਾ ਬਡਿ ਥਾਨ।ਗਕਾਨਵਾਨ ਜਿਨ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ। 
ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਤੇਂਦੇ ਮਹਾਂ ਪਰਬੀਨ । ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੋ ਭੂਖਨ ਚੀਨ ॥ ੩੦॥ 
ਡਿਨ ਕੀ ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਭਾਰੀ । ਹਭੀ ਤੁਪਕ, ਚਾਹਸਿ ਚਿਤ ਮਾਰੀ । 
ਬਡ ਅਪਰਾਂਧ ਕੀਨੇ ਮਤਿ ਹੀਨ ! ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਸ ਥਿਖੇ ਤੁਝ ਚੀਨੇ 
॥੩੧॥ ਛੋਰ ਦੀ।ਨ,ਨਹਿੰ ਕੀਨਿ ਸੈਘਾਰ । ਉਚਿਤ ਮਾਂਰਬੇ ਹਤੋ ਬਿਚਾਰ? 
ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਵਬੁ ਕੀਨਿ ਅਗਾਰੀ। ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਨ ਮਛਾਰੀ ਰ 
॥ ੩੨ ॥ ਸਗਗੀ ਵਸਤੁ ਆਨ ਧਰਿਵਾਈ । ਸੌਂਪੀ ਜਹਾਂ ਨਾਨਕੀ ਮਾਈ। 
ਕੁਝ ਕਮ, ਕਮ ।੍ਕਏਫ ਸਮੋ ਪਏ 3) ਸੱ ਥੀ (ਅੰਪਕਗੰ=ਵੇਡੇ 
ਡਾਵ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਆ _ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਹੀ ਵਿਢ । “ਵਿਲੋ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਜੈਨ। ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਂ ਨੇ। 

ਡਾ 



ਸ਼! ਗੁਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੪੦੩੬ ੧ ਵਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੧੭ 

ਧੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ ਧੀਰਮਲ ਕੇਕੀ। ਅੰਨੇ ਧਰੀ ਤਹਿ ਧੋਣ ਘਨੇਗੀ ॥੩੩॥ 
ਦਰਬ ਸਰਬ ਗੁਰ ਆਗ ਧਰਮੋ । ਸਰਬਸ ਅਪਰ ਨਿਵੇਦਨ”ਕਰਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗ੍ਰਿੰਬ ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਡੇਰਾ। ਆਯੋ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਬੜੇਰਾ ॥ ੩੪ ॥ ਹਾਂ ਜੋਰਿ 
ਕੈ ਬੋਦਨ ਠਾਨੀ । ਮੁਖ ਦੇਖਨੋ-ਰਹਿ ਏਕ ਸਮਾਨ-। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਦਰਬ ਨ 
ਹਰਖ ਕਯੋ ਹੈ । ਸ਼ੋਕ ਨ ਚਿਤ ਮਹਿਂ ਸਰਬ ਗੋ ਹੈ॥ ੩੫॥ ਇਕਰਸ 
ਰਿਦਾ ਦੇਖਿ ਗੁਰ ਕੇਰਾ । ਉਪਜਜੇ ਰਿਦੇ ਅਨੌਦ ਘਨੇ ਰਾ ।-ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤਿ" 
ਆਨਨ ਬਿਗਸਾਨ!। ਮਨਹੁਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਯਤ ਕਮਲ ਮਹਾਨਾ॥ ੩੬ ॥ ਕਰਨਾ 
ਭਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਰੂਰੇ । ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ 
ਆਯੁਤ” ਛ'ਤੀ । ਲਾਂਬੀ ਕੁਜ ਧਰੇ ਉਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ॥ ੩੭॥ ਸਗਰੀ ਦੀਰਘ 
ਦੇਹਿ ਸੁਹਾਵੇ । ਸੇਤ ਬਸਤ ਨਿਰਮਲ ਛਥਿ ਛਾਵੇ। ਸਗਰੇ ਸਦ ਗੁਨ ਸਦਨ 
ਮਹਾਨਾ । ਬੈਠੇ ਮਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਥਾਨ” ॥ ੩੮ ॥ #ਤ ਗ਼ੇ ਫਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝ 
ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੈ “ਧੀਰਮਲ ਕੇ ਫ਼ੇਰਾ ਲੂਟਨ' ਪ੍ਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੬ ॥ 

੧੭, [ਮਿੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਵਰਜਣਾ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ਸਗਲ ਵਸਤੁ ਕੌ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਮੁਖ ਮੱਖਣ 
ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਿ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਿ ਹਵਲ॥ ੧ ॥ਚੌਪਈ।“ਸਭਿ ਵਸਤੂ ਕੰਸੀ 
ਇਹ ਲਯਾਏ ਊ ਕਰਹਿ ਰੋ ਰੌਰ ਕਯੋਂ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ ? ਤੇ' ਅਬਿ ਸੈਝ ਪਈ 
ਕਿਮ ਆਵਾ ? ਆਯੁਧ ਬੋਧੇ ਮੁਖ ਦਰਸਾਵਾ॥੨॥ਸੁਨਿ ਮੱਖਣ ਹਰਖੰਤਿ 
ਬਖਾਨਾ। “ਜਨ ਤੁਮਰੋ ਕੀਨਸਿ ਅਪਮਾਂਨਾ । ਮਹਾਂ ਮੰਦਮਤਿ ਨਿੰਦਕ 

_ਪਾਂਪੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਰਾਤਮ ਦੁਖ ਸੈਤ'ਪੀ ॥ ੩॥ ਤਿਸ ਮਸੈਦ ਕੋ ਬੈਧਨ 
ਕਰਮੋ । ਧੈਰਮੱਲਯ ਕੇ ਨਿਕਾਂਟ, ਨ ਹਰ3“[ । ਵਸਤੁ ਤੁਮਾਰੀ ਲੂਣਿ ਜਿ 

11₹ਅਰਪਨ। ₹ਕਲਨ ਸ਼ੁਰਪ। "ਚੌੜੀ। ਉਸ ਮਮੇਂਦ ਨੂੰ (ਜੋ) ਧੋਰ ਮਲ ਦੇ ਕੋਲ 
ਜੰ ਬੈਨ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ (ਜਾਨੋਂ) ਨਹੀ' ਮਾਰਿਆਂ । "ਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁ੫ ਵਾਕ ਦਾਰ ਐਉ' ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿਨਾ॥ । ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਾਵਨ ਤੇ ਛੂਫਿਓ ਕਰਿ ਝੈਠੋ 
ਬਿਸਰਾਮ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ 
ਗਿਆਨ ।। ਲੋਗ ਮੋਹ ਏਹ ਪਜਸਿ ਨ ਸਾਕੋ ਗਹੀ ਭਰ।ਤਿ ਭਗਵਾਨ |। ੧ ॥ ਜਨਮ 
ਜਨਮ ਕਾ ਸੈਸਾ ਦੁਕਾ ਰਤਨ ਨਾਮੁ ਜਬ ੫ਇ% ।। ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ?' 
੩ ਨਿਜ ਸੁੱ੪ ਮਾਹਿ ਸਮਮੱਇਆ ॥ ੨ ॥ ਜਕਉ ਹੇਭ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਇੰ 
£ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ।ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੀ ਸੋਧੇ ਕੋਊ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੇ ੨॥ 9 

1੫੪ 9=ਨਿਹੁਰੁਧੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੪੦32) ਫਾਸਿ ੧੧। ਸੰਨ ੧੭. 
੨ 

ਲੀਨਸਿ । ਤਿਨ ਤੇ ਮੈ' ਛੀਨਸਿ ਦ੫ ਦੀਨਸਿ'॥੪॥ਰਾਵਰ ਕੋ ਅਪਰਾਧੀ 
ਆਨਨੋ' । ਜਿਸ ਨੇ ਆਇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਂਨਯੋਂ । ਗੁਰ ਕੁਲ ਤੇ ਉਪ>ਮੋ 
ਲਖਿ ਕਰਿਕੈ । ਹਤਯੋ ਨ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹਮ ਧਰਿ ਕੈ” ॥ ੫॥ ਮੁਝ ਦੇਖਤਿ 
ਅਪਰਾਧ ਤੁਮਾਰੋ । ਕੋਇ ਜਿ ਕਰਹ ਦੁਰਾਂਤਮ ਭਾਰੋ ।ਐਸੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਪ੍ਹਾ- 
ਰਨਿ ਕਰਿ ਹੋ'। ਮਾਰਨਿ ਕਰ, ਕਿ ਲਰਿ ਕੰ ਮਰਿ ਹੁ ਹੋਂ॥੬॥ ਸੁਧਿ ਪਹੌਦੀ 
ਜਬਿ ਹੀ ਮੂਬ ਡੋਰੇ। ਤਬਹਿ ਦੇ ਵਰ ਮੈ' ਆਇ ਅਦੇਰੇਧਧੀਰਮੱਲਯ ਕੋ ਦੇਜ਼ 
ਬਤੇਰਾ । ਮੈਂ ਇਮ ਲਖ ਕੈ ਲੂਟਜੋ ਡੇਰਾ॥ ੭॥ ਆਨੀ ਸਗਰੀ ਵਸਤ 
ਤੁਮਾਰੀ । ਅਰੁ ਿਨ ਕੀ ਛੀਨਸਿ ਗਹਿ ਸਾਂਰੀ । ਆਪ ਸਕਲ ਸੈਭਾਰਹ 
ਲਲੇ । "ਕਰਹਿ ਅਨਾਦਰ ਰਿ੫ ਨਿਰਬਲੋ ॥ ੮ ॥ ਆਠਿ, ਸਦਨ ਮਹਿ 
ਸਰਬ ਸੁ ਲੀਨਾ । ਤਿਨ ਕੋ ਕੁਛ ਅਪਕਾਰ ਨ ਕੀਨਾਂ'। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਤੇ 
ਕਿਯ ਅਪਰਾਧੇ । ਯਾਂਤੇ ਮੈ ਆਨਹੋ' ਡਿਸ ਬਾਂਧੇ ॥ ੯ ॥ ਜਬਹਿ ਦਸ਼ੇਟ 
ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੋ ਢਿਗ ਕਜੋ' ਨਹ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਏ।ਸਭਿ ਕੋ ਤਤਫਿਨ 
ਥੈਧਨ ਕਰਤੋ । ਕਰਡਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਰਿੜੋ ॥ ੧੦ ॥ ਅਪਨੀ 
ਵਸਤੁ ਦਰਬ ਯੁੜਿ ਲੀਜੈ । ਤਿਨ ਕੀ ਆਨੀ ਰਾਖਨਿ ਕੀਜੈ। ਪੁਨ ਅ/ਗੇ 
ਜ਼ੇ ਹਰ  ਮਤਿਵਾਨਾ। ਕਬਿ ਨ ਕਰਹਿ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਾ` ॥ ੧੧॥ ਸਾਠਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਬੀਨਾ।/ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ[ਕਹਾਂ ਤੇ' ' ਕੀਨ।ਊ॥ਕ।ਮ ਕੋਧ 
ਕੇ ਬਸਿ ਹ੍ਰੈ ਸੋਈ । ਆਨ ਕੁਕਰਮ ਕਰਯੋ ਤਿਨ ਜੋਈ ॥੧੨॥ ਹਮ ਦਾ 
ਸਮ ਨਹਿ ਕਰਿਬੋ ਚਾਹੈ' । ਜਾਨਹਿੰ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਤਿਸ ਮਾਂਹੈ।ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਜਗ ਬਾਰੇਬਾਰੀ । ਦੇਡਿ ਕਾਮਨਾ; ਹ੍ਰੈੰ ਨ. ਉਬਾਰੀ॥ ੧੩॥ “ਕਾਮ 
ਮੁਲ ਹੈ ਸਕਲ ਬਿਕਾਂਰੇ । ਕਾਮ ਬਿਨਾਸ ਸੁਮਤਿ ਬਿਚਾਰੈ । ਪੁਨ ਇਹ 
ਬਿਨਾਂ ਉਪਾਇ ਨਸੈ3ੋ”। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋ ਦੇਡਿ ਅਨੰਤੇ ॥੧੪॥ 

“(ਜਿਨ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ) ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੱਸ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ । “ਫੜਕੇ । “ਛੇਤੀ । 
ਓਜਿਸ ਵੇਰੀ ਨੇ ਆਪਦ। ਅਨਾਦਰ `ਕੀਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਕੇ (ਆਨਿ=)ਲੈ 
ਆੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ (ਸੋਜ ਉਸ ਤੋਂ) ਲੈਕੇ ਘਰ ਅਆੰਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਅਨਾਂਦਰ ਕਰਕੇ ਵੋਰੀ 
ਨਿਰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰ ਘਰ ਲੈ. ਆੰਟਾ ਹੈ । “(ਤੁਸਾਂ) ਠੋਏ! (ਉਸ 
ਨਾਨ) ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ` ਸੀ ਕੀਤਾ । #ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ (ਜਨਮ ਮਰਨ) ਦੇਂਦੀ ਹੈ । “ਸਾਂਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਮੂਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸੁਮਤਿ ਵਲੋ (ਇਹ ਰਾਲ) ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਮਨਾ' ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਵਿਰ 
ਏਹ (ਵਿਕਾਰ) ਬਿਨ! ਉਪਾਵ ਦੂਰ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



ਗੁਰ । (੪੦੩੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਲੰਸੂ ੧੭. _ 
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖਜ ਮਹਾਨਾ। ਸਦ ਗੁਨ ਧਰਿ, ਜਿਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨਾਂ। 
ਧੀਰਮਲ ਕੀ ਵਸਤੂ ਸਰਬਾਂ । ਵੇਰਿ ਦੇਹੁ ਤਿਨ ਢਿਗ ਯੁਤਿ ਦਰਬਾ॥੧੫॥ 
ਜੋ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਧਨ ਔਰਪਾਂਯੋ। ਸਭਿ ਦੇਵਹ ਤਿਸ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਾਯੋ । 
ਮਨ ਉਦ੍ਰੇਗ ਕੋ ਨਿਬਲ ਕਰੀਜੈ" । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਇਹ ਸ਼ਭਿ ਤਿਸ ਦੀਜੈ 
।੧੬॥ ਬਹੁਰੋ ਤੁਝ ਨੀਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ । ਲਖਹੁ ਸੁਭਾਸ਼ੁਕ”, ਤਜਹੁ ਕਲੋ- 
ਸ਼ੰਹ । ਸਭਿਗੁਰ ਮਿਲਿਨਿ ਸੁਢਲ ਹੁਇ ਜਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਥਿਰਤ 
ਪਾਵੈ0੧੭॥ਸੁਨਿ ਮੱਖਣ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ । “ਜਿਨਹੁੰ ਕੀਨਿ ਅਪਮਾਨ 
ਮਹਾਨ । ਪ੍ਰਾਣਾਂਤਕ ਲੇ ਕਰਿ ਅਪਰਾਧੂ । ਕੁਮਤੀ, ਦੁਸ਼ਟ, ਕਠੋਰ, 
ਅਸਾਧੂ।੧੮॥ਡਿਨ ਪਰ ਮ੍ਰਿਦਿਲ ਛਿਮਾ ਬਹੁ ਕਰਨੀ । ਨੀਤਿ ਬਿਖੈ ਇਹ 
ਨੀਕ ਨ ਬਰਨੀ । ਛਮੀ ਪੁਰਖ ਕੇ" ਕਾਜ ਉਦਾਰਾ। ਨ ਸ਼ਟ ਹੋਤਿ”, ਜਿਮ 
ਅਗਨ! ਪਾਰਾ ॥੧੯॥ ਤਿਸ ਕੋ ਸਕਲ“ ਕਰਹਿ ਅਪਰਾਧਾ।ਡਰ ਕੋ ਛੋਰਿ, 
ਦੇਡਿ ਹੈ' ਬਾਧਾਂ ।-ਦਾਰਿੱਦ੍ਰੀਂ ਅਰ ਆਲਸਕਾਰੀ-। ਇਮ ਅਪਕੀਰਤਿ 
ਹੁਇ ਬਿਸਤਾਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਕਰਿ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ' ਡਰਪਾਵੈ' । ਜਸ 
ਕਿਯ ਤਸ ਵਲ ਜੇ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈਂ । ਪੁਨਹਿ ਕਰਨਿ ਕੋ ਹੇ ਉਤਸਾਹੀ।ਭੀਰੂ 
ਲਖ, ਅਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥ ੨੧॥ ਦਡ ਉਚਿਤ ਹੀ ਨਿਤ ਅਪਰਾਧੀ=। 
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿਰਜਾਦਾ ਬਾਧੀ । ਦੇਖਹੁ ਰਾਮਦੌਦ ਬਡ ਧੀਰ । ਨੀਰਧ ਕੋ 
ਰੀਭੀਂਰ ਅਭੀਰ ॥ ੨੨ ॥ ਅਸ ਆਸ਼ੇ ਲਖ ਓਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ।ਜਿਸ ਤੇ ਅਤਿ 
ਚਿਤਵ3 ਚਿਤ ਤ੍ਰਾਸਾ। ਹੁਇ ਭੈ ਭੀਤ ਉਪਾਇ ਬਤਾਇਵ । ਸਕਲ 
ਕਫਕ ਕਪਿ'ਪਾਰ ਠੰਘਇਵ॥੨੩॥ਜੇ ਨ ਛਿਮਾ ਤਜਾਗਤਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। 
ਨ।ਹੋ ਕਾਰਜ ਕਿਮ ਹੋਤਿ ਸੁਖਾਲਾ । ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੜੁਰ ਬਲਵਾਨਾ। 
ਸਭ ਕੈਰਵ|ਨ ਕੀ ਜੁ ਮਹਾਨ ॥ ੨੪ ॥ ਬੇਠਜੋ ਬੀਚ ਛਿਮਾ ਕਰਿ 
ਰਹੇ । ਦੁਰਜੋਧਨ ਬਡ ੫ਦ ਕੋ ਲਹੈ । ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਪਨਿ ਬਿਦਤਾਵਾਂ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਅਪਨੋ ਆਪ ਬਚਾਵਾ ॥ ੨੫ ॥ ਦਮ ਅਛਿਮਾ ਮਹਿ ਗੁਨ 
ਬਹੁ ਰਹੇ । ਛਮਾਵਾਨ ਬਧ" ਬਡ ਸਹੇ । ਅੱਕ੍ਰਿਤ ਕਾਜ, ਅਪਜਸੁ ਬਿਸ- 
"ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ । "ਭਲ ਤੇ ਝੁਰਾ । ਖਿਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ । 
"ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਛਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧੇ । “ਅਪ੍ਹਾਧੀ ਸਦਾ ਦੈਡ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ । 
“ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਲਖ ਕੇ (ਕਿ ਦੇਡ ਉਚਿਤ ਹੀ ਨਿਤ ਅਪ੍ਹਾਧੀ) ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ 
ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ; ਭਾਂਫਿਆ, [ਓਜ ਪੂਕ/ਸ਼ਨ=ਬਲ ਪੂਗਟ ਕਰਨਾ, ੜਾਂਟਨਾ] । "ਬੈਦਗ 
ਦੂ! ਦਲ ਸਾਰਾ (ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ) ਖਾਰ ਲੰਘ ਵਦਿੱਡ੍ਹਾਂ | ੯ਦੁੱ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ। (੮੩੯) __ਰਾਸ੧੧। ਲੰਸ਼ ੧, 
ਤਰਨ" । ਦੋਸ਼ ਛਿਮਾ ਮਹਿ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨਿ॥੨੬॥ ਜੇ ਤੁਮ ਰਹਹ ਛਿਮਾਂ 
ਕਹ ਧਾਰੀ । ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਹਿ ਅਵੱਗਯਾ ਕਾਰੀ । ਦਸ਼ਟ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਿ 
ਨਿਤ ਢਾਹੈ' । ਰੁਕਹਿੰ ਏਡ ਕੋ ਤਾਸ ਧਰਾਹੈ”॥ ੨੭॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਕਰਹਿੰ 
ਸੰਭਿਨਿ ਅਪਕਾਰਾ । ਦੇਹਿੰ ਜਾ ਕੌ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ । ਦੋਡ ਤਾਸ ਤੇ 
ਅਪਨ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ । ਰੁਕੇ ਰਹੈ, ਨਹਿਂ ਲਹੈ' ਬਿਸਾਦਾਂ' ॥੨੮॥ ਕਜੋਂ ਤਮ 
ਦ੍ਸ਼ਟ %ਵੱਰਯ ਸਹੋ ? ਅਬਿ ਹੇ ਪੁਠੋਂ ! ਮੋਹਿ ਸੋਂ ਕਹੋ? । ਨਿਸ ਸਿਖ 
ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਇਮ ਬੈਨ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਜੁੜਿ ਸੈਂਦਰ ਨੈਨ ॥ ੨੯॥ 
ਧੀਰਮਲਯ ਕੀ ਵਸਤੁ ਹਟਾਵਨਿ । ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੌ ਤਿਸੈ ਦਿਵਾਵਨਿ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਅਪਨਿ ਬਿੱਪਾਇ#। ਕਹਜੋ ਚਹੜਿ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦਰਸਾਇ_ 
॥੩੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਦਗੁਨ ਸਗਰੇ ਗਜਾਨ ਯੜਿ ਰਿਦਾ ਸਦਨ ਜਿਨ ਕੇਰ। 
ਸਿਖ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਪੁਨ ਬੋਲੋ ਸੜਡਿਗਰ ਵੈਰ ॥ ੩੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
“ਭੋ ਮੱਖਣ ਸਿਖ ! ਕਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹੁ, ਬਿਕਾਰ ਜਿ ਲ੍ਰਿੰਦ । ਉਪਜਤਿ ਹੈ' 
ਨਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸੈਕਟ ਦੇੜਿ ਬਿਲੌਦ ॥ ੩੨ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਖ ਕੌ ਚਾਹੜਿ 
ਜਿਨਹੁੱ” ਕਰਤਿ ਹੈ । ਡਿਨ ਹੀ ਤੇ ਬਡ ਕਸ਼ਟ ਪਰਤਿ ਹੈ । ਅਜਿਤੇ ਦੀ 
ਜਬਿ ਪਿਖਹਿ ਕਿ ਸੁਨਿ ਹੈ'। ਕਾਮ ਉਪਾਵੜਿ ਉਰ ਤੜਛਿਨ ਹੈ ॥੩੩॥ 
ਡਿਯ ਕੋ ਚਹਨਿ ਕਹਤਿ ਹੈ' ਕਮ । ਸਕਲ ਝਾਹ ਸੋ ਭੀ ਲਖਿ ਨਾਮ" 
ਧਨ ਇਸਤੀ ਤੇ ਆਦਿ ਪਦਾਰਬ। ਪਿਖਿ ਸਠਿ ਲੈਬੇ ਚਾਂਹੜਤਿ ਸਾਰਬ'" 
॥ ੩੪ ॥ ਜਬਹਿ ਲੈਨ ਹਿਤ ਕਾਮ'” ਉਠਾਵਾ। 'ੜਿਹ ਪਰਤਿਬੈਧਕ ਜੋ 
ਦਰਸਾਵ' । ਤਬਹਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ਉਪਾਵੈ''ਕ੍ਰਿੰਤਾਕਿਿੱਤ ਨ ਪੁਨ ਚਿਤ 
%ਵੈ'”॥ ੩੫॥ ਹੋਇ ਕੋਧ ਬਸਿ ਕਰਤਿ ਕੁਕਰਮ । ਬੁਧਿ ਸਭਿ ਨਾਸਹਿ 
ਕਮਾ ਦਾ ਨਾ ਜੈਰਨਾ ਤੇ ਅਪਜਸ_ਫੈਲਣਾ'। “ਦੈਤ ਏ ੜੇ ਧਾਰ ਕੇ (ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) 
ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਹਾਨੀ । $ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਪਨ ਮਿਰਜਾਦਾ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
"ਵਿਖਾਂਦ ਨਹੀ ਲਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਵ (ਕਲੇਸ਼) ਪੁਆੜੇ ਨਹੀਂ' ਖੜੇ ਰਦੇ । $ਇਰਾਦਾ।”ਜਿਨ੍ਹੰ 
(ਵਿਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ । “ਅਜਿੱਤੇ' ਦੀ (ਛਜਿਸਨੇ ਇੰਦੇੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ) ਜਦ ਦੇਖੇ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
ਯ) ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੇ (ਉਸ ਦੀਆਂ) । ੯ਇਸਤੀ ਦੀ ਚਾਹੁਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯$ਸਾਰੇ 
(ਪਦਾਰਬਾਂ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ (ਕਾਮ ਹੀ) ਜਾਣੋਂ',ਏਬੇ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ""ਸ ਅਰਥ 
ਜਾਣਕੇ ਲਿਨਮ ਢਾਹੁੰਦ। ਹੈ । "੨ਗਾਮਨ। (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) । ੯੧ਉਸ ਕਾਮਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਨਤਾ ਅਗੇ ਜਦ 
ਕੋਈ ਰੇਕ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ਤਦ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਧ ਉਪਜਦਾ ਹੈ । "$ਕਰਨ ਲੌਗ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ 
ਯੋਗ (ਵਿਹਤ ਅਵਿਹਤ) ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦ। । ਅਰਥਾਤ ਅਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਥ ਪੁਤਾਂਘ ਸੂਫ& । (9੦੪6) ਫਾਸ ੧੧! ਲੱਸੂ ੧੮, 

ਝਯਾਗਹਿ ਧਰਮ । ਜਬਿ ਨਰ ਕੋ ਉਰ ਕੋਧ ਉਪਾਇ । ਕੋ ਅਸ ਪਾਂਪ ਜੁ 
ਕਰਿ ਨ ਸਕਾਦਿ ॥ ੩੬ ॥ ਮਾਂਤ ਖਿੜ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਨੇ । ਕਰਤਿ ਐਵੱ- 
ਗਯਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨੇ । ਜੋ ਹੈ ਅਬਧ, ਬਧਹਿ ਤਿਨ ਭਾਈ" । ਨਿਸ਼ਠੁਰ' 
ਬਾਕ ਕਹੈ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੭ ॥ ਉਪਜੇ ਕਰੋਧ ਅਪਰ ਕਾਂ ਕਹਿਨੋਂ । ਪ੍ਰਾਨ 
ਬਿਨਾਸਹਿ ਜਾਇ ਨ ਸਹਿਨੋ। ਆਨ ਸਮਾਨ ਨ ਪਾਨ ਹਾਨ ਕੈ! ਸੋ ਭੀ 
ਕਰਹਿ ਅਜਾਨ ਜਾਨਿ ਕੈ ॥ ੩੮॥ ਜੇ ਕੋਧਤਿ ਹੀਇ ਬਸਿ ਨਹਿੰ ਚਲੈ। 
ਉਰ ਮਹਿ ਤਪਤਹਿ ਕਾਮ ਨ ਮਿਲੈਂਪਭਿਹ ਦ% ਤੇ ਨਹਿੰ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰ। 
ਨਿਸ ਮਹਿ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਇ ਦੁਖਾਂਰਾਂ ॥੩੯॥ ਦਿਵਸ ਜਾਮਨੀ ਇਮ ੩੫- 
ਤਾਵੈ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਡਿ ਸੈਕਲਪ ਉਠਾਂਵੈ । ਗਿਨਭੀ ਗਿਨਹਿ ਨ ਓਰਕ 
ਆਵੈ । ਏਵ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੈ ॥। ੪੦ ॥ਮਤਸਰ ਮਹਤ ਅਸੂਯਾਂ 
ਧਾਰੇ । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਉਪਜਾਇ ਬਿਕਾਰੇ । ਯਾਂਤੇ ਕਾਮ£ ਮੂਲ ਮਨ ਜਾਣਿ। 
ਅਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਾਂਡ ਵਲ ਮਾਨਿ? ॥੪੧॥ ਜਬਹਿ ਮੂਲ ਕੋ ਦੇਹਿ ਉਖੇਗ। 
ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਤ ਨ ਢਲ ਹਰੈ ਵੇਰ। ਇਮ ਅਵਗੁਨ ਉਰ ਤੇ ਰਹਰੈ। ਸਦ 
ਗੁਨ" ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਕਰੈ' ॥੪੨॥ ਕਰ> ਛਿਮਾ ਮਹਾਂ ਤਪ” ਜਾਨ । 
ਛਿਮਾਂ ਕਰਨਿ ਹੀ ਦੈਬੋ ਦਾਨ । ਛਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਬ ਅਸ਼ਨਾਂਨ । ਛਿਮਾਂ 
ਕਰਤਿ ਨਰ ਕੀ ਕਲਿਆਨ ॥ ੪੩॥ ਛਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਨ ਨਾਂਹੀ । 
ਯਾਂਤੇ ਛਿਮਾ ਧਰਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਸਦ ਰਨ ਕੋ ਨਹਿੰ ਤਯਾਗਨਿ ਕੀਜੈ । 
ਸਦਾ ਰਿਦੈ ਮਹਿੰ ਇਸਥਿਰ ਕੀਜੈ? ॥ ੪੪ ॥ ੩ % ੧੩ ਪੁੜ੫ ਸੁਕ ੧੩ ਵਵਧਾਦ੪ 
ਰਾਸੇ “ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਰਜਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਪਡਦਸਸ ਅੰਸੂ ॥ ੧੭ 8 

ਬਦ, [ਘਰ ਵਿਢ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੱਖਣ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਗਿਧੀਰਮੱਲਯ 
ਕੀ ਵਸਤ ਸਭਿ ਵੇਰਹ” ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥੧॥ ਬੌਪਈ ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ 
ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਈ । ਜਿਸ ਕੇ ਰਿਦੇ ਅਧਿਕ ਰਿਸ ਛਾਈ ।-ਧੀਰਮਲ 
ਕੀਨਸਿ ਅਪਰਾਧੂ । ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤ ਚੰਹ ਪੁਨ ਇਹ ਸਾਂਧੂ॥ ੨॥ ਜੋਗ 
ਦੰਡ ਕੌ ਸ਼ੱਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਾਲ ਬਮਣੀ੯ ਹਤਿ ਤਿਸ ਕਾਲਗਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨਿ 

"ਨੋ ਮਾਰਨੇ ਮਰਨੇ ਯੋਜ ਨਰਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਨੰ। “੦੨ ਤੋੜੇ ।ਪੂਣ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਵੇਦ $ 
(ਰਿਰ ਬੀ) ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦ। । ਪਾਣ ਹਾਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਤਾਂ ਰੋਰ (ਕੋਈ ਪਾ੫) ਨਹੀਂ । 
“ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਪਦਾ ਹੈ । $ਕਾਮਨਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ । ?ਫਹਿਣੇ ਤੇ ਫਲ 
ਸਮੜ ਲੋ। 'ਜ੍ਰੇਸ਼ਫ ਗੂਣ । ੯ਬੈਦੂਕ । ₹ਪਾ:=ਮਹਾਤਮ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੪੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੧੮, 
(ਰਕਤ ਅਲਕਾ << 

ਲਗਿ ਕੀਨਿ ਖੁਟਾਈ । ਹਮ ਘਰ ਕੀ ਸਭਿ ਬਸਤੁ ਲਟਾਈ-॥੩॥ 
_ਇਮ ਅਸਮੰਜਸ ਲਖਿ ਕਰਿ ਆਈ । ਮੱਖਨ ਸਹਿਤ ਉਠੇ ਅਗੁਵਾਈ । 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮ ਸੁ ਸਯਾਨੀ ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ 

_ਗੋਚ ਪਿਖਿ ਕੈ ਤੁਸ਼ਨਿ ਰਹੇ । ਅਪਰ ਭਿ ਨਹੀ' ਬਾਕ ਕਿਸਿ'ਕਹੇਦੀਰਘ 
ਸੀਤਲ ਸ੍ਰਾਸਨਿ ਲੀਨ ਸਿ । ਜਲ ਪਰਪੁਲਤ' ਬਿਲੋਚਨ ਕੀਨਸਿ ॥ ੫ ॥ 
ਛੋ ਮੱਖਣ ਸਿਖ!ਸੁਨੀਅਹਿ ਬਾਤੀ । ਮਮ ਸੁਤ ਸਦਾ ਰਹਤਿ ਇਹ ਭਾਂਤੀ। 
ਭਏ ਪੰਚ ਕਰਾਤਾ ਬਰ ਬੀਰ । ਛੱਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਬਿਖੈ ਧਰਿ ਧੀਰ॥ ੬॥ ਬਡੋ 
ਭ੍ਰਾਤ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਯੋ । ਸਭਿ ਤੇ ਲਘ ਮਮ ਸੁਤ ਜਠਮਯੋ। ਨਹਿ ਬਿਵ- 
ਹਾਰ ਰੁਚਹਿ ਜਿਸ ਕੋਈ । ਬੈਠਹਿ ਨਿਤ ਇਕਾਂਤ ਕੋ ਹੋਈ ॥ ੭ ॥ ਨਹਿ 
ਬੌਲਨਿ ਕਰਤੋ ਕਿਹ ਮੈਰ॥ਲੇਨਿ ਦੇਨਿ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਸੁ ਢੇਗ। ਸਿੱਖਕ ਅਨੇਕ 
ਉਪਾਇਨ ਲਜਯਾਵਹਿ । ਭਨਹਿੰ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਵਹਿੰ॥ ੮ ॥ ਇਸ 
ਕੇ ਭ੍ਰਾਤ ਸਰਬ ਬੁਧਿਵੇਤੇ । ਲੇਥਿ ਦੇਬਿਂ ਸਭਿ ਸੋਂ ਬਰਤੇਤੇ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ 
ਕੇ ਬਸਤ੍ਨਿ ਪਹਿਰੈਂ । ਸਿੱਖੜਨਿ ਬਿਖੈ ਪੁਜਾਵਹਿੰ ਠਹਿਰੈਂ ॥੯॥ ਹ੍ਰੈ ਜਿਸ 
ਉਚਿਤ ਬਰਤ ਹੈਂ ਤੋਸੇ। ਅਨਿਕ ਮਨੁਜਾਂਸੈਗੀ ਰਹਿ ਜੋਸੇਉਬਹੁਤ_ਮੋਲ 
ਕੈ ਭੂਖਨ ਧਾਰੈਂ । ਅਪਨਿ ਅਧਿਕਤਾ ਚਹਤਿ ਉਚਾਰੈ' ॥ ੧੦ ॥ ਪਿਤਾ 
ਪਾਸ ਤੇ ਅਪਨਿ ਬਡਾਈ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਭੇ ਬਿਧਿਨਿ ਬਨਾਈ" ।ਤਰੁਲ 
ਤਰੌਗਨਿ ਪਰ ਆਰੋਹੈ' । ਸ਼ਸਤੁ ਸਜਾਇ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਸੋਹੈਂ ॥ ੧੧. 

ਕੇ ਸਾਥ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਹਿੰ। ਭਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿੰ ਬਿਦਤਹਿ ਸਭਿ 
ਮਾਂਹਿ । “ਸਵਤਨ ਸਤ ਅਰ ਨਿਜ ਸਤ ਚਾਲ । ਮਮ ਮਨ ਹੋਵਤਿ ਦੇਖਿ 
ਬਿਹਾਲ ॥੧੨॥ ਨਿਸ ਬਾਸਟ ਚਿੰਤਾਂ ਮਹਿੰ ਰਹੌਂ । ਕਿਸੁ ਸੈਗ ਕੈਸੇ ਨਹਿ 
ਕਹੋਂ । ਅਪਨੇ ਭਾਗ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਮੰਦ । ਸਵਤਨਿ ਸੁਤ ਕੋ ਲਖੋਂ' ਬਿਲੌਦ 
॥ ੧੩॥ ਕਿਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬੀਤਹਿੰ ਘਰ ਮਾਂਹਿ” । ਕਬਿ ਕਬਿ ਜਾਹਿੰ ਪਿਤਾ 
ਨਿਜ ਪਾਹਿ । ਸਭਿ ਤੇ ਲਘ ਅਪਨੇ ਸੁਤ ਦੇਖਿ । ਰੀਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿਕੀ ਰਿਦੈ 

__ਅਸ਼ੇਖ਼' ॥੧੪॥ ਚਾਰਹੁਂ ਸੁਤ ਤੇ ਪਿਖਿ ਲਘੁ ਮੇਰਾਕਰਤਿ ਭਦੇ ਸਨਮਾਨ 

ਪੰਕਜ ਨ ਤਰ ਹੋਏ । ਤੋ ਦੇਣਾ । ਓਜਿਵੇ' ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ । ਪਬਿਧੀਆਂ 
ਬਣਾ ਕੇ । 5ਸੈੱਕਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ̀ਗੌਤੀ ਦੇਖਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਹਾਲ 
ਫੁੰਦਾ ਸੀ । ”(ਜਦ) ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ । "ਪੂਰੀ । 

#ਪ:-ਜਨਮ । ਹਪਾ:-ਬੈਂਧਾਨ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੪੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੧੮. 

ਬਡੋਰਾ। ਚਰਨ ਉਠਾਇ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਿ ਅਧਿਕ 
ਹਿਤ ਦੀਨਸਿ' ॥੧੫॥ ਦੇਂਖਿ ਪੁੱਤ ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਨੇਗਮਨ ਮੇਰੇ ਭਾ ਹਰਖ 
ਅਛੇਹ' । ਕਿਤਿਕ ਬੇਰ ਬੈਠੇ ਉਠਿ ਆਵ।ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਮ ਕਛੂ ਅਲਾਵਾ 
॥੧੬/ਆਵੜਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਢੇਂਖਤਿ ਰਹੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਲਹੇਇਬੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਹਿ ਜਬਿ' ਗਇਉ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਹੀ ਭਇਊ ॥ 
੧੭॥ਕਈਬਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਿ/ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਮਮ ਮਨ ਸੈਸੈ ਭੀਨ । ਏਕ 
ਕਿਵਸ ਘਿੰਖ ਜਕ ਗੁਰ ਬੈਲਹਾਗ ਕਰਿ ਹੈ ਬੜੇ ਐਸੇ॥੧੮॥-ਮਮ ਸਤ 

ਜਾਨਹਿ ਬਿਵਹਾਗਨਹੀਂ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬੁੰਧਿ ਉਦਾਰ। ਨਹਿ ਬੋਣਜੰਹ 
ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਸੁਨਿ ਹੈਕੋ ਕਾਰਜ ਕਿਹੁ ਭਾਂਤਿ ਨ ਬਨਿ ਹੈ ॥੧੯॥ਸਰਬ 

ਤਿ ਮਹਿੰ ਭੋਰਾੰਸੁਭਾਊ । ਨਹੀਂ' ਸੁਜਾਨ ਪਛਾਨ ਨ ਕਾਊ। ਇਕ ਪਰੈਤੁ 
ਸ਼ ਸੁਖ ਨੋਵਾ। ਤੁਮਰੇ ਢਿਗ ਮੈਂ ਆਵਤਿ ਜੋਵਾ॥ ੨੦ ॥ ਢਾਰਹੁੰ ਪੁੱਤਨਿ 
ਇਸ ਕੋਰ । ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਨਮਾਨ ਬਡੇਗਗੁਜ਼ਦਿੱਤਾ,ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀਇ। 
ਅਨੀਗਇ ਤੀਸਰ-ਸੁਤ ਸੋਇ ॥ ੨੧॥ ਅਟਲਗਇ ਚਾਰਹੁੰ ਮਤਿਵਾਨ । 

ਇਲ ਕੋ ਅਸ ਨ ਕਰਹੁ ਸਨਮਾਨ।ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਈ।ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ 
ਤੈਂ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਬਭਾਈ ॥੨੨॥ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿਂ ਸਮੁਝਾਵਹ ।ਨਿਤ 
_ਕੈਸੈ ਹੁਇਰਿਦੈ ਮਿਟਾਵਹ-।. ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਗ ਗੁਰ ਮੁਗ਼ਲ ਅਰਾਤੀ“ । 
ਈਰਘ ਬਾਹੂ ਆਯਤ ਛਾਬੀ ॥੨੩॥ ਕਮਲ ਪੱਤ ਬਿਸੰਤਿਰਤਿ ਬਿਲੋਚਨ। 
ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਮੋਚੰਤਿ ਚਿਤ ਸੋਚਨਿ।ਸਰਬ ਨਰਨਿ ਤੇ ਦਹਿਬਿਸਾਲਕੌਨ 
ਕਰੈ ਸਮਤਾ ਤਿਨ ਨਾਲ ॥ ੨੪ ॥ ਕਹਤਿ ਭਏ ਪਿਖਿ ਮੁਝ ਕਰ ਜੋਗੀ । 
-ਇਸ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਬਾਰ, ਮੜਿ ਭੋਰੀ ! ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਇਹ ਹੁਇ ਬਡ 
ਭਾਗ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਿਦੈ ਢੈਸ਼ ਨਹਿ ਰਾਗ॥.੨੫ ॥ ਇਸ ਕੇ ਸੁਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ 
ਜਾਇ ਸਿਸਕ ਰਮਕੀ ਜਾਹ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਬਡ ਬਧਹਿ 

ਪੁ। ਕਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਮਲੋਛਨਿ ਖਾਪ ॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਸੁ 
। ਚੈਦ ਨ ਸਮ. ਉਸਲਾ/ਏ ਬਿਲੈਦ” । ਰੱਛ ਕਰਹਿ ਧਰਮ ਕੀ 

ਪੰਪਆਰ ਕੀਤਾ 'ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । “ਬਹੁਤ । “ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ । “ਭੋਲਾ ।“(ਮੁਗਲਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ __ 
`ਵਾਲੇ। ਓਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇਖਕੇ । (ਪਰ) ਚੰਦ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਸ ਦੇ) ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ (ਗੁਰੂ 

ਜਸ ਚੈਂਦ ਤੋਂ ਬੀ) ਬਹੁਤ ਉੱਜਲੈ ਹੈ । ਕਟਾਖਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਵਿਚ ਕਾਲੋਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰ 
ਵਾਲ ਦਾਮ ਮੂ ਕਲਗੀ ਦਬ ਬਨ ਪਕਾ ਗਰ 

ਰਣ ਤਤ 



ਸਰਲ" ਕੀ ਮੈ 

__ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਮਮ ਸੂਤ ਪਿਤ ਕੋ” ਜੈ ਅਸ ਬੈਨ। ਕਰਹੂੰ ਘੂਤੀ- 
"ਧਰਤੀ 

_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੪੩ ) ਟਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੧੮, _ 

ਧਰਨੀ।ਧਰਨੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਹੈ ਕਰਨੀਂ॥੨੭॥ਅਵਨੀ ਅਖਿਲ, ਆਪ- 
ਨਿਧ.ਅੰਬਰਾਂ । ਅੰਬਰ ਲਨਰਿ। ਜਸੁ ਕਥਹਿੰ ਸੁਚੇਬਰ' । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਅਸ ਸਾਚ ਉਬਾਦੀ । ਕਰਵਿ ਪ੍ਰਤੀਛਨ ਰਚਿ ਸੈਂ ਰਾਚੀ ॥ ੨੯ ॥ ਸੈਂ ਬਯ 
ਤੋ ਅਬਿ ਬਿਰਧਾ ਭਈ । ਕਬਿ ਸੁ ਸਮਾ ਇਸ ਸੁਤ ਜਨਮਈ । ਤਿਨ ਕੋ 
ਬਾਂਕ ਹੋਇ ਸਦਾ ਸਾਰੇ । ਸੱਤਯ ਸੈਧ? ਨਿਤ ਸਤਿ ਮਹਿ ਰਾਚੇ ॥ ੩੦ ॥ 
_ਇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ । ਦੁਤਿਯ ਕਹੌਂ ਮੱਖਣ ! ਸੁਨਿ ਕਾਨਾ। 
ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਮਹਿੰ' ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਹਇ ਦੀਨ ਬਿਸਾਲ 
॥੩੧॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਆਂਗੈ ਖਰੀ । ਖਰੀ ਰੀਤਿ" ਮੈਂ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ । 
ਕਰੀ” ਸੈਡ ਜੈਸੇ ਕੁਜਦੇਤ । ਦੇਡ ਜੁ ਦੇਤਿ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਖੰਡਿ ॥੩੨॥-ਹੇ 
ਪ੍ਰਭੁ ! ਮਹਿ ਗਤੀ ਕਯਾ ਹੋਇ ?। ਮਮ ਸੁਤ ਲੰਖਹਿ ਬਿਹਾਰ ਨ ਕੋਇ ਸੁਤ 

_ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੋ ਹਮਰੋ.ਨਾਥਨਜਿਨ ਕੇ ਪੱਖੀ ਕੋਇ ਨ ਸਾਥ॥੩੩॥ਕਿਸ 
ਕੇ ਹਮ ਅਲੀਬ ਹੁਇ ਜੀਵਹਿੰ?। ਜਥਿ ਨਿਗਾਂਸਰੇ ਤੁਮ ਤੋ ਬੀਵਹਿੰਗੁਰ- 
ਦਿਤੇ ਕੇ ਸੁਤ ਹਰਿਰਾਇ । ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਦਏ ਫਿਕਾਇ ॥ ੩੪॥ ਪੁੱਤ 

`ਹੋ-ਮਾਤਾ । ਜਿਸ ਬਿਵਹਾਂਰ ਕਛੂ ਨਹਿ ਜਾਤਾ। ਰਾਵਰ 
ਤਰ ਚਹਿ ਜਾਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਥੇ ਸਦਾ ਮਹਾਨੋ-॥ ੩੫ ॥ ਤੇਚ:- 

ਬਹਾਂਦਰ ਕੇ ਸੁਨਿ ਕੈ । ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ ਮੋਹਿ ਬਚ ਭਨਿ ਕੈ।-ਨਹਿਂ 
ਤੂ 

ਕੈ 
ਚਿੰਤਾ ' ਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ। ਸਭਿ ਗੁਨ ਕੀ ਨਿਧਿ ਹੈ ਤੁਵ ਤਾਤ ॥੩੬॥ 

182 ਅਪਰ ਥਾਨ ਫਿਰ ਕਰਿ ਗੁਰਿਆਂਈਪੁਨ ਆਵਹਿ ਤੁਝ ਘਰ ਬਡਿਆਈ। 
ਸਭਿ ਹੀ ਨਮਹਿਂ ਤੋਹਿ ਢਿਗ ਆਇ। ਕੋਇ ਨ ਕਰਿ ਸਕਿ ਹੈ ਸਮਤਸੰਇ 
॥੩੭ ॥.ਨਿੰਦਕ ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ । ਜੋ ਪੂਜਹਿ ਸਭਿ ਬਾਂਛਤਿ 
ਪਾਵਹਿਂ-। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਮੁਝ ਹਰਖਾਵਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੇਖੇ 

ਐਓਧ ਕਰੀ ਵਹ ਜੀ ) ਸਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ । (ਆਪ 
ਨਿਧਿ=ਸਮੁੰਦਰ ਉਇ ਜਸ_ਕਹਿਣਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਵਤੇ । (ਅ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂ ਮਹ ਜਸ ਕਜ਼ਨਗੈ । (ਸੰਬਰ=ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂ । (ਅ; ਅੰ= 

੧੧ ਅੰ. ਉਦਰ ਉਨ ਜਗੁਤ ਵਿਚ 
ਲਨ ==ਰਊ ੬੬ ਦਾ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹੋਂਵੇ । "(ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੈ) ਸੌਤ ਸਮੈਂ । <ਚੰਗੀ 

ਰ ਤਹਾਂ । “” ਹਾਬੀ ਦੇ । "ਸਿੱਧੇ ਸਾਦ "ਸਰੇ ਪੱਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। __ ”ੱਪਾ:-ਸ਼ਤ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੦੪੪) ਰਾਸਿ ੧੧ , .., ੮੯, 
---- ਦੇ ਦੇ 

ਛਨ"ਮੈਂ ਦਿਨ ਰੈਨ।ਅਬਿ ਸਾਂਚ/ ਸੋ ਹੋਵਨਿ ਲਾਗਾਤਊ ਮੋਹਿ ਸੁਤ ਦਿਢ 
ਬੈਰਾਗਾਂ ॥ ੩੯ ॥ ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਆਦਿ ਸ਼ਰੀਕਾ । ਕਰਤਿ ਦੈਸ਼ ਨਹਿ 
ਭਾਵਹਿ ਨੀਕਾ । ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨਿ ਲਗਿ ਕਰਤਿ ਖੁਟਾਈ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ 
ਕਹਿ ਚਲਿਵਾਈ ॥ ੪੦ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਹਿਤ, ਬਾਤਨਿ ਹੋਰਿ” । ਫੇਰਹਿ 
ਕੌਨ ਕਹੈ' ਬਹੁ ਬੇਰ” । ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਬਡੋ ਸਮਾਜ। ਸਰਬ ਸਮ੍ਰਿੱਧਤਾਂਹਿ, 
ਘਰ ਆਜ ॥ ੪੧॥ ਹਮਰੋ ਜੇਤਿਕ ਅਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਸੋ ਨੀਕੇ ਤੈਂ ਦ੍ਿਗਠਿ 
ਨਿਹਾਰਾਂ। ਤਊ ਸੈਤੋਸ਼ ਸਹਿਤ ਸਤ ਮੇਰਾ । ਫਿਰਵਾਵਤਿ“ ਕਹਿ ਦਰਬ 
ਘਨੌਰਾ॥ ੪੨ ॥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨਿ ਲਗੀ ਤਿਨ ਘਰ ਕੋ । ਚਹੈਂ ਦਰਬ 
ਨਿਤ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ ਉਰ ਕੋ । ਜਿਮ ਇਹ ਕਹੈਂ ਮਾਨਿਬੋ ਸੋਉ ਚਲਹਿ ਨਹੀਂ 
ਬਸ ਹਮਰੋ ਕੋਊ॥੪੩॥ ਇਿਮ ਕਹਿ ਜਨਨੀ ਢੋਰਤਿ ਲੋਚਨ । ਅਸਮੰਜਸ 
ਲਖਿ ਕਰਤੀ ਸੋਚਨ ।-ਮਮ ਸੁਤ ਤਿਨ ਕੌ ਕਰਹਿ ਭਲੋਰਾ । ਧਨ ਮਦ 
ਤੇ ਸੋ ਜਿਤ ਅਘ ਕੇਰਾਂ-॥ ੪੪ ॥ ਤੂਸ਼ਨਿ ਜਨਨੀ ਨੇ ਤਬਿ ਠਾਨਾ ।- 
ਮਮ ਸੁਤ ਬਚਯੋ-ਇਹੀ ਬਡ ਜਾਨਾ । ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਸੁਨਿਤੇ ਗੁਰ ਧਾਮਾ। 
ਬੀਤੀ ਤਬਹਿ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮਾਂ` ॥ ੪੫ ॥ 'ਤ ਗੁ ੩੪ <ਡ੫ ਟੁਰਜ 18੪ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਨ 
'ਮਾਡ ਨਾਨਕੀ ਬਾਕ' ਪਸਗ ਬਚਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟੇ ਦਸ਼ਨ ਅੰਨ ॥ ੧੮ ॥ 

੧੯, [ਬੀਰਮੱਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋੜੀਆਂ]। 

€ਨਹਿੰ ਦੇਰ ਕਰਿ ਜਾਹੁ ਧੀਰਮੱਲ ਥਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਫੇਰਹੁ'” ਵਸਤੁ 
ਜਿਤਿਕ ਤਿਨ ਕੋਰੀਨਿਜ ਧਨ ਕੋ ਭੀ ਦੀਜਹਿ ਵੇਰੀ"। ਚੈਚਲ ਲਛਮੀ 
ਥਿਰ ਨ ਰਹਤਿ ਹੈ । ਆਦੇ ਸੁਖ ਚਿਤ, ਗਈ ਦਹਤਿ ਹੈ'' ॥ ੨ ॥ ਲੋਭੀ 
ਇਸ ਹਿਤ ਪਾਪ ਅਨੇਕ । ਕਰਤਿ ਕਰਤਿ ਮਿਤ ਲਹਿ ਅਬਿਬੇਕ । 
ਜਜੋਂ' ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਥੇ ਤਿਮ ਇਹ ਰਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਬਿਖੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈਂ:-॥੩॥ 

ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ _੧ ਘਰੁ ੫ । ਅਵਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ 
_ਕਰਿ ਸਕੈ । ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਚਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥ ੧ ॥ 

"ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ । “(ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਟਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀ ਉਸਦਾ ਹਿਤ ਹੀ 
(ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । “(ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੌਨ ਮੋੜੇ (ਅਸੀਂ ਤਾਂ) ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।'ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ,ਵਿਤੂਤੀ। 
“ਮੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।੬ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।”ਗੁਰੁ ਘਰ ਵਿੱਚ ' । 
ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ । ₹(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਰਾ । ““ਮੋੜ ਦਿਓ । "ਜਾਣ (ਵੇਲੇ ਚਿਤ 
ਨੂੰ) ਸਾੜਦੀ ਹੈ । "ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਛਿਮਾ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਹੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੪੫ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੧੯, 

ਚੌਪਈ ॥ ਛੁ ਤੇ ਛਲੀ ਨ ਜਾਵਹਿ ਮਾਯਾ । ਆਦਿ ਕਫਾਰ ਨ ਆਯੁਧ 
ਘਾਯ।ਤਉ ਨਰਨਿ ਕੇ ਮਨ ਟਲਪਲੈ'।-ਹਮ ਕੋ ਸਭਿ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈਂ- 
॥੪॥ _ਸੈਚਨਿ; ਪਾਲਨ; ਨਾਸ਼ ਮਬਾਰ । ਦੁਖ ਦਾਯਕ ਧਨ ਕੋ ਨਿਰਧਾਰ। 
ਭੋ ਮੱਖਣ ! ਕਯੋ' ਚਿੰਤਾ ਕਰੈ' । ਦੇਹ ਧੀਰਮੱਲ ਉਰ ਦੁਖ ਹਰੈ ॥੫॥ ਲੋਭੀ 
ਧਨ ਤੇ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ।ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿਨ ਕੋ ਉਰ ਦਾਹੈ। ਅਪਰ 
ਬਿਚਾਰ ਕਰਹੁ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਆਨੀ ਵਸਤ ਦੀਜਿਯਹਿ ਸੋਈ! ॥੬॥ ਗੁਰ 
ਬਚ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ” ਤੇ ਰੁਕ ਗਇਉ । ਮੱਖਣ ਮਨ ਕੰਜਰ ਤਬਿ ਭਇਉ । 
ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ “ਭੋ ਗੁਰਹਿ ਰਜਾਇ।।ਹਮਰੋ ਬਸ ਨ ਚਲਹਿ ਕਿਸ ਭਾਇ 
॥ ੭॥ ਰਾਵਰਿ ਬਾਕਨਿ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਾਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਮਤੋ ਹਮਾਰਾ! । 
ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਤਹਾਂ। ਨਿਜ ਕਿੱਤਕਨ ਸੋਂ ਮੱਖਣ ਕਹਾ ॥੮॥ 
“ਧੋਰਮੱਲ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਵਹੁ । ਦਰਬ ਵਸਤੁ ਦਿਹ, ਪੁਠਹਿ ਸੁਨਾ- 
ਵਹੁ ।=ਇਮ ਜਾਨਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਡਿਆਈ। ਬਰੇ ਕਰਤਿ ਸੋ ਠਟਹਿਂ 
ਭਲਾਈ ॥੯॥ ਬਹੁਰ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਕਰਨੀ ਰਾਗਦੁਰਚਾਰਨਿ ਸੋਂ ਮਸਲਤ 
ਧਾਰਿ" । ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਇਮ ਭਈ । ਵਸਤੂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹੁ ਦਈ 
॥ ੧੦ ॥ ਭਲੀ ਭਈ ਨ/ਹੋ ਆਯੁਧ ਚਾਲੇ । ਚਲਤ ਜਿ, ਨਹਿ ਪਾਯਤ 
ਕਿਤ ਭਾਲੇ“ । ਜੀਵਤਿ ਰਹਜੋ ਦਰਬ ਪੁਨ ਪਾਯਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਦਾਯਾ? ॥ ੧੧॥ ਦਿਮ ਕਹਿ ਪਠੇ ਸੁ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ । ਵਸਤੂ ਅਖਿਲ ਸੋਂਪਿ 
ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਇਮ ਵਸਤੂ ਫਿਰਵਾਇ । ਪੌਢੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ ਪਰ 
ਜਾਇ ॥੧੨॥ ਤਬਿ ਮੱਖਣ ਉਠਿ ਬੈਦਨਿ ਕਰਿ ਕੈ।ਸੌਂਪਤਿ ਵਸਤੁ ਮੈਭਾ- 
ਰਨਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਅਖਲ ਦਈ ਵਸਤੂ ਜਥਿ ਫੇਰਿ।ਪੁਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਹੇਰਿ ॥ ੧੩ ॥ ਦਿਯੋ ਨ ਚਹਤਿ ਅਮੋਲਕ ਜਾਨਿ।-ਰਹੈ ਗੁਰੂ ਢਿਰ- 
ਇੱਛਾ ਠਾਨਿ ।-ਤਿਹ ਢਿਗ ਹੋਨਿ ਅਜੋਗ-ਪਛਾਨਿ ।-ਗੁਰ `ਘਰ ਮਹਿ 
ਰਹਿ-ਉਚਿਤ ਸੁ ਮਾਨਿ ॥ ੧੪॥ ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਸੋਂ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਹੀ । “ਇਹ 
ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ । ਨਹਿ ਫੇਰਹੁ ਐਸੇ ਮਤ ਮੇਰਾ । ਨਿਜ ਘਰ 
ਮਹਿ ਕਰਿਵਾਵਹੁ ਭੇਰਾਂ ॥ ੧੫ ॥ ਗੁਰੂ ਨ ਪੂਛੈਂ ਕਹਹੁ ਨ ਕੌਈ । ਇਸ 

ਭਾਵ ਨਰਾੰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੋ ਟਾਲਦੀ ਤੇ ਪਲਟਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। “ਮੈਗਲ । “ਹਾਬੀ । 
ਝਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ । “ਤਾਂ ਤੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਨਾ ਲੱਭਦਾ । 5ਮੇਹਰ ਹੈ । “ਮੋੜ । 

#ਪਾ:-ਪ੍ਰਕ । 1ਪਾ:-ਭੋ ਗੁਰ ਹਰਿ ਜਾਇ । 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਘ ਜੂਰਜ । (੪੦੪੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੧੯. 

ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ”। ਏਵ ਮਤੋ ਕਰਿ ਸਦਨ ਰਖਾਯੋ। ਨਹਿ ਬਹ- 
ਤਨਿ ਕੇ ਪਾਸ ਬਤਾਯੋ ॥ ੧੬ ॥ ਲੇ ਕਰਿ ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਕੋ ਦਾਸ। ਅਰਪੀ 
ਜਾਇ ਧੀਰਮਲ ਪਾਸ । ਕਹਿਵਤ ਮੱਖਣ ਕੀ ਸੁ ਸੁਨਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ _ 
ਕੀ ਕਰੁਨਾ ਸੁਬਤਾਈ ॥ ੧੭ ॥ ਬਾਨ ਬਾਕ ਤੇ ਬੀਧਨ ਹੋਵਾ" । ਧੀਰਮੁੱਲ 

ਰ ਉਚੇ ਨਹਿੰ ਜੋਵਾ। ਧਰੇ ਲੱਭ, ਧਨ ਤਜਜੋ ਨ ਜਾਈ । ਸਹੈ ਨ ਉਰ ਬਾਕ 
1 ਦੁਖਦਾਈ ॥ ੧੮॥ ਤ੍ਰਸ਼ਨਿ ਰਹਜੋ ਧਾਰ ਕਰਿਜਦਾ । ਲੀਨਸਿ ਵਸਤੁ 

'ਭਦਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇਰੀ । ਬਡ ਬਹਾਦਰੀ ਲਖ 
ਨ ਡਰ &-= ==ਨ ਪਖ ਤਿਲ 
ਸਹੀ ਨਹਿੰ ਜਾਈ । ਅਪਨੋ ਭੀ ਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਤਉ ਦੁਖਦ ਲਖਿ 
ਹਰੇਖਤਿ ਨਾਂਹੀ ॥ ੨੦ ॥ ਆਇ ਦਾਸ ਜੋ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂਹਿ। ਲੇ ਮਸੈਦ ਸੋ 
ਉਆ ਪਲ _ਲੱਜਾ ਇਿ' 

ਜਸ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂਹੀ ॥੨੩॥ ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਨ ਕੌਸੇ ਹੋਇ” 
ਧੈਠ ਪੈਨ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹਿ ਕੋਇ।ਅਪਨੋ ਦਰਬ, ਵਸਤੁ ਮਮ 'ਸਾਰੀਵੇਰਿ 
ਦੀਨ, ਅਵਗਨ ਨ ਬਿਚਾਰੀ॥ ੨੪ ॥ਸੁਨੰਤਿ ਹੁਤੇ ਖਿੰਡਨ ਕੀ ਰੀਤਿ। 
ਤਨਿ ਬਿਥ ਬਲੱਡ ਹੈ ਔਤ। ਅਪਕਾਰੀ ਪਰ ਹੈਂ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਅਬਿ 

_ਨੀਕੀ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੀ-॥ ੨੫॥ ਇਮ ਬਿਚਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਛੁਤਾਵਗਿ 
'ਅਪਨਿ ਅ੫ ਕੌ ਧਿਕਹਿ ਮਨਾਵਹਿ। ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਕੋ ਲੋਯ ਮਸੈਦ। 
ਪਿਖਕੋ ਧੀਰਮਲ ਦੁਖੀ ਬਿਲੈਦ ॥੨੬॥ ਗ੍ਰੀਵਾ ਕੋ ਉਦੀ ਨ ਉਠਾਵੈ। ਨਹਿ 
ਸਨਮੁਖ ਕਿਹ ਨੋਤ੍ਹ ਲਗਾਵੈ । ਇਮ ਮਨ ਜਾਨਿ ਧੀਰ ਕੋ ਦੋਨਿ ।ਕਹੜੋ 
ਮਸੈਦ ਫੁਲਾਂਵਨਿ ਫੈਨ“॥ ੨੭॥ “ਕਰੋਂ ਤੁਮ ਦੀਨ ਮਨੋ ਹੁਇ ਰਹੇ ?। 
ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਨਹਿ ਲਹੇ । ਬਡੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਛਾਨਿ ਤੁਮਾਰੋ । ਨਿਜ 
_ਕੋਲਘੁਤਾ ਬਿਥੈ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੨੮ ॥ ਦਰਬ ਸਹਿਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੀਨਸਿ। _ 

“ਵੰਲ੍ਿਆਂ ਗਿਆ । “ਬ੍ਹਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਬਕਿਵੇਂ ਨ ਹੋਵਣ ਊ $ਧ੍ਰਿਕਾਰ 
ਹਿਕ ਨ 



( ਕਿ ) 
ਰ ( ` ਦਿਮ ਚੀਨਸਿ 1 
ਨਹਿ ਕਿਸ ਨੰ ਡ ਛਪਹਿ ਭਪਾਈ॥ ੨੯॥ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ 'ਅਨੁਜ ਤੂੰ 
ਅਹੈਂ । ਨਿਜ ਭ੍ਰਾਤਾ ਕੀ ਸਮਤਾ ਲਹੈਂ।ਦੈ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਤ ਅਸਵਾਰ ।ਹੁਤੋਂ 
ਸਾਥ ਨਿਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰਿ ॥ ੩੦ ॥ ਐਸ਼੍ਰਜ ਮਹਿ ਘਰ ਬਝੋਂ ਤੁਮਾਰਾ। 
ਲਾਹਰ ਜਗਤ ਜਾਂਨਤੋਂ ਸਾਰਗ।਼੍ਰੀਗੁਰ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਜੀ ਆਪੀਤੁਮਰੇਘਰ 
ਕੌ ਗੁਰਤਾ ਥਾਪੀ ॥ ੩੧ ॥ ਦੇਸ਼ ਅਨੋਕ ਗਿਨੇ ਨਹਿੰ ਜਾਇਂ। ਪੂਜਤਿ ਰਹੇ 
ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਇ। ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਇਕ ਸਿਖ ਪਰਦੇਸੀ । ਕਿਯ ਅਜੋਗਤਾ 
ਮੂਢਨਿ ਜੈਸੀ ॥ ੩੨॥ ਤਊ ਚਚਾ ਤੁਮ ਤੇਗਬਹਾਦਰ । ਲਖਹਿ ਆਪ ਕੇ 
ਘਰ ਕ ਆਦਰ । ਤਮ ਤੇ ਉਨਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ । ਅਖਿਲ ਉਪਾਇਨ ਕੋ 
ਅਰਪਾਨਾ ॥ ੩੩ ॥ ਕਿਧੋਂ ਤੁਮਾਰੇ ਤੇ ਡਰਪਾਵਾ । ਬਾਤ ਭਵਿੱਖਜਤ ਮਹਿੰ 
ਚਿਤ ਲਾਵਾ” ।-ਪਰਦੇਸੀ ਮੱਖਨ ਚਲਿ ਜਾਇ । ਕੇਚਿਤ ਬਾਸ਼ਰ ਇਹਾਂ 
ਬਸਾਇ ॥ ੩੪॥ ਪੁਨਹਿ ਇ਼ਿਕਾਕੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵੋਂ।ਤਦਾ ਸਹਾਇਤ ਕਿਸ 
ਕੀ ਪਾਵੋਂ-। ਤਾਸ _ਭਵਿੱਖੜਤ ਕੋਰ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਦੀਨ ਸਿ ਅਰ ਧਨ 
'ਸਾਰਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ਹਰਖਹ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹ ਬਡੇਰਾ।ਚਿੰਤ ਕਰਨਿ ਕੀ ਨਹਿ 
ਕਦ << 
ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੬॥ ਵਸ਼ਤੁ ਸੈਭਾਰਹੁ ਦਰਬ ਸਮੇਤਾ।ਗਰਤਾ ਥਿਰਤਾ ਤੋਹਿ 
ਨਿਕੋਤ। ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਅਸ ਬਾਤਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਹੋਹਿ ਦੀਨ ਉਚਿਤੀ ਤੁਝ 
ਨਾਂਹੀ॥੩੭॥ਜੇ ਉਤਸਾਹ ਗੇਰ ਇਮ ਦੇਵੈ।ਕੋਇ ਨ ਆਇ ਤੋਹਿ ਪਗ ਨੋਵੈ 
(ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਅਥਿ ਘਰ ਆਏ।ਦੇਹ ਲੇਹ ਮਨ ਮੋਦ ਬਵਾਏ”॥੩੮॥ 
ਵਿਡਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਝ ਪ੍ਰਡਾ੫ ਸੁਰਜ ਲਿਿੰ੩ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸ “ਧੀਰਮਲ ਸੇ ਮਸੰਦ ਬਾਕ' ̀` ਪਮੋਗ ਥਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਊਠ ਬਿੰਸਡੀ ਅੰਸਮ੧੯॥ 

੨੦, [ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ] । 
ਦੋਹਕ ॥ ਸਨਿ ਮਮੈਦ ਕੇ ਬਾਕ ਕੋ ਧੀਰਮੱਲ ਲਘ੍ਰਧੀਰ” । ਕੁਛਕ ਦੀਨ 
ਮਨ ਹੋਇ ਕੈ ਕਹੜੋ ਪਾਇ ਪਰ ਪੀਰ“॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਭੋ ਮਸੈਦ ! ਤੈਂ 
ਭਨਕੋ ਬਨਾਇ। ਜੇ ਉਹ ਚਹਿਤ ਮੋਹਿ ਮਰਿਵਾਇ।ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪੰਚ ਸੇ 
“ਘੱਟ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗੋਂ ਦੀ ਗਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ। ਕੰਮਿੱਗਰੀ 
ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਸਲਾ ਕਰਕੇ । “ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਾ ਪਾਕੇ (ਕਿਹਾ) । 

#ਧੀਰਮੱਲ ਦਾ ਮਨ ਸਚਾਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ' ਪੈਂਦੀ ਹੇ 
ਤੇ ਕੁਮੈਗ਼ੀ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਬੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆੰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ 
ਤੇ ਜਗਤ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਬਣਲ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੪੮ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੦. 
ਦਿ ਨ 
ਨਰ ਹੈਂ। ਅਸ ਮੱਖਣ ਅਬਿ ਰਹਿ ਅਠੁਸਰਿ ਹੈਂ'॥੨॥ ਤਿਸ ਰਜਾਇ ਕੌ 

ਪਾਇ ਕਤੈਤਾ”। ਯਾਂਤੇ ਬਚੜੋ ਮੋਹਿ ਨਹਿ ਹੈਤਾਂਪੂਰਬ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਿਤ 

ਸੋਇ। ਕਬਹੁ ਕੁਕਰਮ ਕੀਨਿ ਨਹਿੰ ਕੋਇ ॥ ੩ ॥ ਅਬਿ ਭੀ 'ਖ 

'ਸਕਹਿ ਖੁਟਾਈਂ । ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਆਈ । ਅਥਵਾ 

ਕਹੜੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਹਈ ਹੋਇਗੀ ਤੈਸਿਹੂੰ ਬਾਤੀ ॥ ੪॥ ਤਊ ਸੁਨਹੁ 

ਮੋਕਹੁ ਦੁਖਦਾਈ । ਭਯੋ ਬਿਗਾਰ ਜਿ ਨਹਿ ਸੁਧਰਾਈ”। ਪਤਿ ਮਹਿ 

ਰਖਣਾ ਅਸ ਪਰ ਗਇਊ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਰਬ ਸਮ ਨਹਿ ॥੫॥ 

ਅਪਜਸੁ ਬਿਥਰਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਗੰਹ ਕਿਮ 

ਨਾਂਹੀ । ਸੋਢੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਾਰੇ । ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਹਸਹਿ ਉਦਾਰੇ 

॥ ੬॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮੇਰੀ ਭਨਹਿੰ ਖੁਟਾਈ।ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਭਲਿਆਈ। 

ਕਿਮ ਬੈਠੋਂ ਮੈਂ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ । ਹੋਵੇਂ ਲੱਜਿਤਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ? ॥ 

ਜੇ ਰਹਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਮਹਿ । ਅਸ ਬਿਨਪਤੀ£ ਹੋਤਿ ਤਿਹਠਾਂ ਨਹਿੰ । 

ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਰਹਿ-ਸੁਜਸੁ ਸਮੇਤ। ਆਵਹਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਹੇਤੁ 

॥ ੮॥ ਅਨਗਨ ਚਲੀ ਉਪਾਇਨ ਆਵਹਿਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਸਖ ਪਾਵਹਿ । ਕੋਤਿਕ ਮਿਲਤਿ ਜਿ ਮੱਖਣ ਜੈਸੇ । ਪਿਖਨਿ ਸਮੁੱਥ ਨ ਹੈ 

_ ਭਿਹ ਕੈਸੇ” ॥ ੯ ॥ ਤੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਨੌਰ । ਇਹਾਂ ਆਨਿ 

ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਡੇਰੇ । ਪੁਨਹ ਚਲਜੋ ਛੀਂਕਤਿ'ਮੈਂ ਬਰਜਯੋ । ਨਹਿੰ ਮਾਨਯੋ; 

ਅਪਣੋ ਮਤ ਸਰਜਯੋ੯ ॥ ੧੦ ॥ ਅਪਜਸ ਕੋ ਸੈਕਟ ਮੁਝ ਦੀਨਸਿ । ਤੁਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਏਹੁ ਫਲ ਲੀਨਸਿ । ਜਥਾ ਤੁਰੇਗ ਹੋਇ ਮੁਹਤਾਣਾ । ਜਾਹਿ 

ਕਮਾਰਗ ਕਰੇ ਧਿਬਾਣਾਂ ॥ ੧੧॥ ਬਿਖਰੀ'” ਧਰਾ ਗੇਰਿ ਅਸਵਾਰ । ਪੁਨ 

ਬਿਚਰਤਿ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਧਾਰਿ । ਤਸ ਮੇਰੇ ਸੈਗ ਕੀਨਸਿ ਬਾਤ । ਪੁਨ ਨ 

ਹਾਬ ਆਵਹਿ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ ॥੧੨॥ ਮਮ ਚਿਤ ਅਬਿ ਥਿਰਤਾ ਨਹਿੰ ਗਹੇ। 

ਕੁਤੋ'" ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਸ ਕੋ ਸਹਂ। ਮੈਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਗਾਤਿ ਹੀ ਰਹੋਂ।ਤਿਮਰ ਹੋਤਿ 

ਹੀ ਿਕਸਨਿ ਚਹੋਂ ॥ ੧੩॥ ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਹੂੰ ਨਿਜ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋਂ । 

(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ”(ਕੰਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ) । “ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 

ਨਹੀਂ । (ਅ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ । “ਜੋ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । “ਫਰਕ । $ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ । 

“ਕਿਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਮੇਰੀ ਵਲ) ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । "ਟੁਰਨ ਵੈਲੇ ਨਿੱਛ ਪਈ 

ਤੇ । ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਨਾ ਮਤਾ। “ਬਿਖੜੀ। "ਕਿਵੇਂ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੦੪੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰ <<, 
ਅਰਟੋਂਦੈ' ਤੇ ਪ੍ਥਮ ਸਿਧਾਵੋਂ।ਅਸ ਲਾਲਚ-ਤੈਂ' ਮੋਹਿ ਕਰਾਵਾ । ਜਿਸ ਤੇ 
ਪੂਰਬ ਸਜਸ ਨਸਾਵਾ।੧੪॥ਅਬਿ ਤੂ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਰਹੀ 
ਗਈ ਕੀ ਸੋਬੀ ਧਰੀਅਹਿ । ਸਭਿ ਕੇ ਭਾਰ ਲੋਹ ਬੰਧਵਾਇ । ਡੇਰਾ ਤਾਰ 
ਕਰਹੁ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੫ ॥ ਅਪਨੇ ਨਗਰ ਬਿਥੈ ਨਿਤ ਰਹੈਂ । ਜਹਿਂ ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਲਹੈ' । ਰਹੈ' ਜਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੋ ਠੌਰਗਸਰਬ ਸ਼ਰੀਕਨਿ 
ਮਹਿ ਗਾ ਹੌਰਾ ॥ ੧੬ ॥ ਚਾਹਨਿ ਆਏ” ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਥਮ 
ਹੀ ਤੋ ਲਘੁਤਾਈ”। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮਤਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਰਹੜੋ 
ਮਸੈਦ ਮੌਨਤਾ ਧਰਿ ਕੈ ॥੧੭॥ ਧੀਰਮੱਲ ਤੋ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ” । ਵਸਤੁ 
ਸਹਿਤ ਡੋਰੇ ਕਿਯ ਤਯਾਗੇ ਜਾਗੂਤ ਰਹੇ ਨੀਂ ਦ ਨਹਿ ਆਈ। ਬੈਧੇ ਭਾਰ 
ਧਰੇ ਇਕ ਥਾਂਈ॥੧੮॥ਮੱਖਣ ਕੇ ਨਰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਹਿ । ਲੇ ਲੈ ਭਾਰ ਸਕਲ 

_ਬੱਧਵਾਹਿਂ। ਅਰਧ ਰਾਤ੍ਰਿ ਲੋ ਰੌਰਾ ਰਹਜੋ । ਪੁਨ ਟਿਕ ਰਹੇ ਥਾਨ ਨਿਜ 
ਲਹਯੋ॥੧੯॥ ਮੱਖਣ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸਭਿ ਲੀਨੇ । ਸਿਵਰ ਜਾਇ ਸਿਹਜਾ 
ਸੁਖ ਭੀਨੇ । ਨਿਜ ਗੁਰ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਗਯੋ । ਤਊ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਅਫਪਟ 
ਭਯ"॥ ੨੦ ॥ ਗੁਰ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਅਧਿਕ ਬਿਚਾਰਤਿ ।-ਅਪਰ ਕੌਨ ਇਮ 
ਛਿਮਾ ਸੁ ਧਾਰਤਿ । ਤਿਨਹੁੰ ਕੀਨਿ ਦੀਰਘ ਅਪਰਾਧ । ਇਹ ਕੈਂਸੇ ਬਰਤੈਂ 
ਬਡ ਸਾਧੂ ॥੨੧॥ ਨਿਜ ਧਨ ਵਸਤੂ ਤਿਸ ਕੀ ਦਝੀ । ਨਹੀਂ ਬਿਕਿਰਤਾ“ 

_ ਬੁਧਿ ਕੀ ਭਈ । ਧੀਰਜ ਉਰ ਮਹਿ ਰਹਿ ਇਕਸਾਰਾ । ਨਹਿੰ ਕੋਈ 
ਅਪਰਾਧ ਬਿਚਾਰਾ-॥ ੨੨॥ ਇੱਤਕਦਿਕ ਗੁਠ ਸਹਿਤ ਬਿਬੇਕ । ਮੱਖਨ 
ਚਿਤਵਤਿ ਰਿਦੇ ਅਨੇਕ । ਭਯੋ ਨੀਂਦ ਵਸਿ ਮੁੰਦ੍ਰਿਤ ਨੈਨ। ਨਿਜ ਘਰ 
ਪੌਢੇ ਗੁਰ ਸੁਖਦੈਨ ॥ ੨੩॥ ਆਧੀ ਰਾਤਿ ਰੀ ਜੰਥ ਆਇ । ਲੋਕ ਗਏ 
ਟਿਕ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਇੰ । ਆਦਿ ਮਬੈਦ ਅਪਰ ਮੁਖਿ ਮਾਨਵਾਂ । ਧੀਰ 
ਮੱਲ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਵ ॥ ੨੪ ॥ “ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਅਖਿਲ ਹੀ ਆਈ. _ 
ਆਯੋ ਸੈਗ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂ । ਸੋ ਨਹਿ 
ਦੀਨਸਿ ਰਾਖਜੋ ਤਹਾਂ ॥ ੨੫ ॥ ਜਿਸ ਕੈ ਸਮ ਕੌ ਦੂਸਰ ਨਾਂਹੀ । ਵਸਤੁ 

_ ਅਮੋਲਕ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀਿਸ ਕੋ ਤਜਨੋ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ।ਜੋ ਬਡਿਅਨਿ 
ਕੇ ਹਾਬਨਿ ਕਾਇ” ॥ ੨੬॥ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਜਿਹ ਬਡ ਮਾਨਹਿ । 

ਹੋਇਆ । “ਵਿਗਾੜ, ਵਿਕਾਰ । “ਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ! “ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਨਂਪਾ:-ਡੇਰੇ । 



ਤਿਸ ਬਿਹੀਨ ਕਿਮ ਘਰ ਕੌ ਜਾਵਹੁ ॥ ੨੭॥ ਐਸੀ ਵਸਤੁ ਹਾਥ 

ਨਹਿ ਆਵਹਿ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਿਖੈ ਮਹਤਤਾ ਪਾਵਹਿ” । ਸੁਨਿ ਕੌ ਧੀਰਮੱਲ 

ਅਨੁਖਾਧੋ। “ਮਮ ਘਰ ਤੋ ਤੁਮ ਨੇ ਸੁ ਗਵਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਮਮ ਘਰ ਕਿਮ 

ਜੋ ਗਯੋ । ਰਿਪ ਬਲਵਾਨ ਪਾਸ ਜੇ ਥਿਯੋ । ਲਰਿਬੇ ਤੇ ਹਮ ਹਾਬਨ 

| ਤਿਨ ਤੇ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ ॥੨੯ ॥ ਮਾਰਨਿ ਮਰਨ ਬੈਰ 

ਗਯੋ। ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੋਰੇ ਮੈਂ ਕਰਿ ਲਯੋ । ਆਇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਪਾਹੀ। 

ਉਪਾਇ ਕੋ ਪਾਯਤਿ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੦ ॥ ਵਸਤੁ ਦਰਬ ਇਹ ਸਭਿ 

ਰ ਆਇ। ਕਹਹ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤ ਪਾਇੰ' ? ਇਹੁ ਤੌ ਕਾਜ ਬੁਰੋ 

__ ਬਹ ਭਯੋ।ਜਿਸ ਕੌ ਨਹਿੰ ਉਪਾਇ ਕੁਛ ਥਿਯੋ॥੩੧॥ ਜੇ ਕਰਿ ਬੈਠਿ ਰਹੋਂ 

ਇਸਥਾਨ। ਤਊ ਨ ਸੋ ਦੈਹੈ ਮੁਝ ਆਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਹੁ 
ਕੀਨਾ । ਹਮਹਿੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੀਨਾ ॥ ੩੨॥ ਉਨ ਕੇ ਹਮਰੇ ਹੈਂ ਸੁ 

ਬਭੇਰੇ। ਦਾਵਾ ਕਰਿ ਬੈਠਹਿ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਯ । 

ਨਹਿੰ ਲਾਲਚ ਕਰਿ ਆਪ ਸੁ ਲੋਯ॥ ੩੩॥ ਤੋਂ ਹਮਰੇ ਕਰ ਆਵੈ ਸੋਇ। 
ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਚਲਹਿ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਤਊ ਨ ਮੇਰੋ ਹੋਵਹਿ ਰਹਿਨੋ । ਮਹਾਂ 
ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਜਾਇ ਨ ਸਹਿਨੋ ॥ ੩੪॥ ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਧਾਵੇਂ । 
ਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇਂ ਮਹਿੰ ਜਾਵੇਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਮਹਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਦ ਤੀਕ ਜਗ ਮਾਨੋ॥੩੫॥ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਮਨਾਵੇਂ। ਬਹੁ 

ਪੰਚਾਂਮ੍੍ਤ ਕਰਿ ਬਰਤਾਵੋਂ।ਸ਼੍ਰੀਗਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਿਦੇ। ਬਸ ਕਰਿ';ਬੁਧਿ 

ਫੇਚਹਿੰ ਜਦ ਕਦੇ ॥ ੩੬॥ ਵੈਹਿੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਜਾਚੇ । ਪੁਰਹਿੰ 

ਕਾਮ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ । ਸ਼ਰਨ ਬਡਨਿ ਕੀ ਬਿਨਾ ਜਿ ਆਨ। ਨਹਿ 

ਉਪਾਇ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨਿ ॥ ੩੭॥ ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਅਹੋਂ । 

ਤਿਨ ਤੋ ਪੁਰਨ ਕਾਮਨਾ ਚਹੋਂ । ਜਤਨ ਹੁਤੋ ਇਹੁ ਸੋ ਕਰਿ ਦੀਨਿਅਪਰ 

ਉਪਾਇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਨ” ॥੩੮॥ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਸੋਚਤਿ 

ਸੈਕਟ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਰੀ। ਇਮ ਬਿਰਲਾਪਤਿ ਝਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤਿ । ਅਚਲ 
ਰਹਤਿ ਜਨੁ ਚਿੱਤ੍ਰੀ ਮੂਰਤਿ ॥ ੩੯ ॥ ਜਾਗੂਤਿ ਬੀਤ ਗਈ ਸਭਿ ਰੈਨ । 

'(ੰਗਵੋ । “ੰਕਥੋਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ $ ਭਾਵ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ । 'ਰਿੰਦੇ ਵਿਚ 
ਸਟ ਉਨਹਾਂ ਦੀ"”)। ਉ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੧) ਰਾਸਿ-੧੧ । ਅੰਮੂ ੨੧, 
ਪੰਢਿ, ਨਹੀ' ਤਬਿ ਮੁੰਦੇ ਨੈਨ" । ਚਿੰਤਾ ਸਲਿਤਾ ਮਨ ਅਰੰਬਿੰਦ । ਬਹੜੋ 
ਵਿਰਤਿ ਦੁਖ ਮਾਨਿ ਬਿਲੀਦ' । ੪੦ ॥ ਚਤਰ ਘਟੀ ਰਾਤੀ ਜਬਿ ਰਹੀ । 
ਧੀਰਮੱਲ ਨਿਜ ਜਨ ਸੋਂ ਕਹੀ । “ਆਨਹੁੰ ਅਬਹਿ ਜੁ ਬਾਹਨ ਮੇਰ।ਪਰਹੁਂ 
1 ਨਹਿ ਕੀਜਹਿ ਦੇਰਾ॥੪੧॥ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਅਖਿਲ ਸੈਭਾਰੀਲੀਨਿ 

ਰਥ ਜੀ ਰਿਦੈ ਮਕਾਰ॥ ੪੨॥-ਬਲਂ ਬਾਬ ਪਵਨ ਆਏ। ਹੜ 
ਪ੍ਰਥਮ ਭੀ ਦਈ ਗਵਾਏ-। ਅਧਿਕ ਬਿਸੁਰਤਿ ਨਿਜ ਘਰ ਗਯੋ । ਨਹਿ 
ਬੰਸ ਚਲਜੋ ਰਿਦ ਪਛੁਤਯੋ ੪੨੧ ਦੱ ਮੰ ਪਤ ਸੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕਿ 
ਰਾਂਸੇ “ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਚਢਨ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰ॥ ੨੦ ॥ 

੨੧. (ਮੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ]। 
ਦੋਰਰਾ॥ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੀ ਕੋ ਬਿਖੈ ਹੋਈ ਜਬਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਸਿਵਰ 
ਪਿਖਿ” ਪਰਜੋ ਛੂਛ, ਗਾ ਰਾਤ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਪੇਖਕੋ ਉਠਿ 
ਸੋ ਗਯੋ-ਨਹਹ ਰਹਿ ਸਕਜੋ ਖੋਟ ਜਿਨ ਕਯੋ। ਨਿਜ ਪਨਨਿ ਮਸਤ 
ਜਾਨਾਂ । ਜਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰ ਕਰਮ ਇਤ ਠਾਨਾਂ ॥ ੨॥ ਕੈਸੇ ਚਰਨ ਟਿਕਹਿੰ 
ਤਿਸ ਕੇਰੇ । ਬਡ ਐਂਪਰਾਧ ਕੀਨਿ ਸਭਿ ਹੇਰੇ । ਤੁਸਤਿ ਕਰਤਿ ਭਾ ਸੈਸੇ 
ਪ੍ਰਾਨ । ਸਮ ਕਾਇਰ ਕੇ ਧੀਰ ਧਰਾ ਨ-॥੩॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿ ਮੱਖਕਣ 

_ਸ਼ਾਹ । ਰਹਜੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿ ਪਰਸਹਿ ਚਰਨ 
। ਹਰਕੋ ਚਹੈ ਦੂਖ ਜਨਮ `ਰ ਮਰਨ ॥ ੪॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕ 
ਬੁਧਾਵਹਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਸੁਨਹਿ` ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਤਿ 
ਗਾਨ ਉਪਦੇਂਸ਼ਹਿੰ । ਕਟਤਿ ਕਲੋਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਹਿ ॥੫॥ ਇਕ ਦਿਨ 
ਮੱਖਣਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨਾ । ਸ਼ੀ ਗੁਰਦੇਵ ਅਨੰਦ `ਨਿਧਾਨਾ ! ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
ਜੀ ਰਚਜੋ ਸੁਧਾਸਰ । ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਜੋ ਕਰ॥੬॥ਤਹਾਂ ਜਾਨਿ 
ਕੀ ਹੈ ਮਮ ਚਾਹੂ । ਮੱਜਨ ਕਰੋ' ਕਲਖ ਗਨ ਦਾਹੂ । ਭਲੋ ਪਰਬ ਅਸਿ 
ਪਹੁੰਚੋ ਆਨਿ । ਭਯੋ ਬਿਸਾਖੀ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ॥ ੭ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੋਂ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ । ਕਹੀ ਪੂਸ਼ੈਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਾ 

ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਦ ਬੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗੀ । ੧ੰਮਨ ਰ 
ਬੜਾ ਦੁਖ ਮੰਨਕੇ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਵਪਿਆ। ਰਹ ਨੂੰ ਤਕ ਗਿ ਹੈ (ਬਰਮੱਲ । “ਜਿਵੇਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵ ਰਚਣ ਲਈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਪਦੈਜ਼ਿਆ ਸੀ 

#ਪਾ:-ਅਪਨੇ । ਪਾ:=ਨਿਸੇ ਖਿਸੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੨੧, 

ਪਾਇ । ਪੁਨ ਆਵੋਂ ਸਦਰ ਦਰਸਾਇ” ॥ ੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕਹਯੋਂਦੂਰ ਕੁਛ 
ਨਾਂਰੀ । ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਹੀਂ । ਹਮ ਭੀ ਗਮਨਹਿ ਚਲਿ 
ਵਰਸੈ ਹੈਂ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਥਾਨ ਸਿਰ ਨਜੈ ਹੈਂ॥੯॥ਚਲਹਿਂ ਬੇਗ ਇਕਠੇ 
ਮਗ ਸੋਇ । ਮਿਲਹਿੰ ਆਇ ਪੁਨ ਹਰਖਤਿ ਹੋਇ । ਸਤਿਗੁਰ ਕਗੀਹੇ 

ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ । ਉਜਲ ਸੁਮਤਿ ਹੋਇ ਬਿਧਿ ਰੂਰੀ”॥ ੧੦॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇ । “ਯਾਰੀ ਕਰਹੁ!” ਸੁ ਦੀਨਿ ਰਜ਼ਾਇ । ਸਨਿ 

ਮੱਖਣ ਹਰਖੜੋ ਇਸ ਭਾਇ ।-ਕਾਰਨ ਇਕ; ਦੈ ਕਾਰਜ਼ ਪਾਇ'-॥ 
੧੧ ॥ ਅਪਨੇ ਭਾਗ ਧੈਨ ਮਨ ਜਾਨੋ । ਦਯਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਨਿ ਮਹਾਨ ।- 
ਜਬਿ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਤਿ ਰਹੈਂ। ਤਬਿ ਲੋ ਲਾਭ ਅਧਿਕ ਮੁੜ ਅਹੈ-॥੧੨॥ 

ਭਯੋ ਸ ਤਜਾਰ ਕਚ ਕਿੰਯ ਡੇਰਾ। ਗਰ ਘਰ ਕੌ ਆਯਹੁ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ । 

ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਸਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭੀਨਸਿ ॥ 
੧੩॥ “ਗਾਵਰ ਕਰਹ ਅਰੁਢਨਿ ਜਿਸ ਪਰ। ਸੋ ਅਨਵਾਵੋਂ ਤੁਮ ਰਜ਼ਾਇ 

ਕਰਿ । ਚਵਹ ਉਚਾਵਹਿ ਜਾਹਿ ਕਹਾਰ । ਨਤੁਰ ਤੁਰੈਗਮ! ਬਲੀ 
ਉਢਾਰ ॥੧੪॥ ਕੈ ਬੜਵਾ ਕੀ ਲਿਹੁ ਅਸਵਾਰੀ । ਗਮਹੁ ਪੰਥ ਜਿਸ ਰੀਤਿ 
ਸੁਖਾਰੀ । ਰਾਵਰ'ਕੀ ਰਜ਼ਾਇ ਹ੍ਰੈ ਜੈਂਸੇ । ਤੁਮ ਹਿਤ ਕਰਿਹੈ' ਤਯਾਰੀ ਤੈਸ” 
॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਗਬਹਾਦਰ':-“ਜੋ 'ਬਾਹਨ£ ਹੋਵਹਿ ਅਬਿ 

ਹਾਦਰ” । ਤਿਸ ਪਰ ਚਲਹਿ ਬਿਚਾਰ ਨ ਕਾਈ? । ਤਬਿ ਮੱਖਣ ਬੜਵਾਂ 

ਮੰਗਵਾਈ ॥੧੬॥ ਸ਼ੈਂਦਰ ਜ਼ੀਨ ਜਰਾਉ ਪਾਇ । ਸਰਬ ਸਾਜ ਜਿਸ ਉਚਿਤ 
ਸਹਾਇ” । ਬਰਣ ਸ੍ਰੋਤ ਤਨ ̀ ਰਜਤ ਸਮਾਨ" । ਧੀਰ” ਤੁਰੈਗਨਿ ਰੁਚਿਰ 
ਮਰਾਨ ॥ ੧੭ ॥ ਛੇਰਤਿ' ਤੇਜ ਉਠਾਵ ਬਡੇਰਾਂ'' । ਸੁਖਦਾਯਕ ਮਗ 

ਗੰਮਨਤਿ ਬੋਰਾ । ਮਾਰਗ ਚਲੈ ਥੋਰਈ ਜਾਨੈਂ'।ਪਹੁੰਚਹਿ ਦੂਰ ਉਲੰਘਿ 
ਬਡ ਬਾਨੈ॥੧੮॥ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਭਏ(ਤਜਾਰੀ ਕੀਠਿ ਦਾਸ 
ਹੰਗ ਲਏ ਹਤੀ ਤਜ ਤੁਰਗਨੇ ਕਰ । ਜੋ ਕਿਦ ਜਦਨ 

ਤੋੰ 

ਦੇ ਹਨ, ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋ ਸੀ ਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨਹੀਂ` ਤਾੰ 
ਖੜਾ । ਘੋੜੀ । “ ̀'ਬੋਲੋ:-#ਅਸਵਾਰੀ । “ਤਿਆਰ । "ਜਿਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਕੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । 
੯ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ । "“ਧੀਰਜਵਾਨ । (ਕਦਮ) ਵੱਡਾ ਉਠਾਂਵਦੀ ਹੈ ।(ਅ) ਉਠਾਵ (=ਸੁਹੌਪਣ) 

ਬੜਾ ਹੈ । "ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵੈਲੈ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ । "੨,ਜਾਨੈ=! ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਉਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । “ਭਾਵ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੨, 

ਬੈਧਾਇਵ ਹੇਰੀ'॥੧੯॥ਹੁਤੀ ਧੀਰ ਜੋ ਮੱਖਣ ਦੀਨਿ । ਤਿਹ ਅਜੂੰਇ ਕਰਿ 
ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਗਮਨਯੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਾਰੀ । ਲਿਯੇ ਸੈਂਗ ਮਾਨੁਖ ਭਫ 
ਭਾਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਮਾਰਗ ਗਏ ਉਲੰਘ ਕਰਿ ਸਾਰਾ । ਜਾਇ ਸੁਧਾਸਰ ਤਬਹਿ 
ਫਿਹਾਰਾ । ਹਤੇ ਮਮੈਦ ਅਗਾਰੀ ਜੇਤੇ । ਗਰ ਆਂਗਮਨ ਸ਼ੋਨ ਸੁਨਿ ਤੇੜੇ 

_॥ ੨੧॥ ਕਹੈ ਕਹੁੰ ਗਮਨੇ ਡਰਪਾਇ ।-ਂਮਤ ਹਮ ਸਾਬ` ਬਿਗਰ ਇਹ 
ਜਾਇ। ਦਰਬ ਆਮਦਨ ਦੇਖਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਅਬਿ ਮੇਲੇ ਕੋ ਆਯੋ ਕਾਲਾ ॥ 
੨੨॥ ਰਹਹਿ ਜਿ ਆਪ ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਤਾਂਹੀ । ਹਮ ਤੈ ਪੁਨ ਲੈ ਹੈਂ ਬਿਧਿ 
ਯਾਹੀ । ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਜਿਨ ਅਹੈ । ਹਮ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਜਥਾ ਚਿਤ ਢਰੈ 
॥ ੨੩॥ ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਲੂਟਯੋ ਡੋਰਾ । ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਤਿਸ ਤੇ ਨ ਬਡੇਰ। 
ਅਪਰ ਕੌਨ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਭਲਾਈ । ਹਮ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਪਾਇ ਗੁਰਾਈ॥੨੪॥ 
ਮਿਲਹੁ ਨਹੀਂ' ਕੋ ਜਾਇ ਅਗਾਰੀ । ਛਪੀਅਹਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਮਬਾਰੀ 
ਇਨ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸਿਸੁਤੇ” । ਨ ਕਰਿਹੈਂ ਕਬਹਿ ਕਿਸ ੩ੋ₹॥ 
੨੫॥ ਸੰਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਹੁਇ ਬਹਹਿ । ਮੇਲ ਨ ਕਿਸ ਮਸੈਦ ਕੇ 
ਨਾਲਾ । ਗੁਰਤਾ ਇਨ ਕਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ । ਇਹ ਸਭਿ ਬਾਂਤ ਅਬਹਿ 
ਬਿਦਤਈ” ॥ ੨੬॥ ਠਹਿੰ ਮਸੈਂਦ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਆਵਾ । ਅਪਰ ਨ ਕਿਨ 
ਹੂੰ ਦੀਨਿ ਚਢਾਵਾ । ਪ੍ਰਥਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਆਯੋ । ਦਰਬ ਸੈਭਾਰਨਿ 
ਕੌ ਲਲਚਾਯੋ॥ ੨੭ ॥ ਅਪਰ ਮਮੈਂਦ ਸਰਬ ਮਿਲਿ ਜਾਇਂ। ਗੁਰੁਤਾ ਵਿਨ 
ਕੀ ਅਚਲ ਟਿਕਾਇ । ਅਬਿ ਲੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੈਸੈ ਅਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਭਯੋ 

_ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹਿ ਲਹਾ ॥ ੨੮ ॥ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਗੁਰ ਕੈ ਇਹ ਨੰਦਨ। ਦਾਵਾ 
ਰਾਖਤਿ ਉਪਰ ਮਮੈਦਨ”।ਇਨ ਸੋਂ ਮਿਲਿਨਿ ਨ ਅਬਿ ਬਨਿ ਆਇਿ।ਨਹੀਂ 
ਕਠੋਰ ਕਹੇ ਬਚ ਜਾਇ'”-॥੨੯॥ ਇਮ ਬਿਚਾਂਰਿ ਕਰਿ ਆਂਪਸ ਮਾਂਹਿ । 
ਦੁਰੇ ਮੰਦਮਤਿ ਸਸੈ ਪ੍ਰਾਹਿਪਸ਼੍ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਢਾਰੋਂ ਦ੍ਰਾਰ। ਕਰੇ ਅਸੈਜਤਿ” 
'ਸਭਿਠਿ ਕਿਵਾਰ” ॥ ੩੦ ॥ ਹੁਤੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ ਬਡੇਰਾ । ਵੇ ਕਪਾਟ 

੧ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ । “ਬ-ਲਪਨ ਤੋਂ । ਕਿੱਸੇ ਦ ਨਾਲ । “ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀ ਕੀ ਕੋਈ 
(ਹੋਰ। ਮਮੈਂਦ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ) । <ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
ਗਿਆ । “ਮਮੈਂਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ । “ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਨਾਂ (ਕਿਤੇ) ਕਹੇ ਜਾਣ ! 
੯0ਿਸਾ ਕਹਿਕੇ । "ਬੇਦ । "ਤਖਤੇ, ਬੂਹੇ। #ਮਸੈਦ ਏਹ ਵਿਚਾਰ ਕੋਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੪) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੧, 

ਤਾਰੋ ਪੁਨ ਭੇਗ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸ੍ਰਾਮੀਲਖਿ ਮਸੈਦ ਬਿਧਿ'ਅੰਤਰ- _ 
ਜਾਮੀ॥ ੩੧॥ ਗਏ ਤਹਾਂ ਜਬਿ, ਪਿਖਯੋ ਨ ਕੋਈਂ।-ਬੇਮੁਖ ਭਏ-ਜਾਨਿ 
ਮਨ ਸੋਈ । ਮੱਖਨ ਸਾਥ ਕਹਤੋ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਪਪਿਖਹ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋ 
ਬਿਰਤਾਂਤ ॥ ੩੨॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁਇ ਛਪੇ ਸਥਾਨ । ਨਹਿੰ ਆਏ ਕਰਿਬੇ 
ਸਨਮਾਨ । ਧਨ ਕੇ ਲੋਭ ਲਗੇ ਮਤਿਮੰਦ । ਹਮ ਕੌ ਸਠਿ ਨਹਿ ਭਏ 
ਅਨੰਦ ॥ ੩੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ।ਭੇਰਿ ਗਏ ਨਹਿ ਬਾਜਤਿ 
ਬਾਜੇ । ਸਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਨਿਯਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਕੀਨਸਿ ਕਹਾਂ ਮਹਾਂ ਲਬ! 
ਮਾਂਹੀ! ॥ ੩੪॥ ਸੁਨਿ ਮੱਖਣ ਬੋਲਕੋ ਗਰ ਸੈਗ।“ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਮੁਝ ਕਰਹ 
ਨਿਸੈਗ। ਇਨ ਸੋਂ ਕਰੋਂ ਧੀਰਮੱਲ ਜੋਸੇ। ਦੈਡ ਉਚਿਤ ਦਰਜਨ ਹੁਇ 
ਐਸੇ॥ ੩੫॥ ਤੁਮਰੋ ਵਸਤੁ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਏ । ਕਰਹਿ ਚੁਰਾਵਨਿ ਮਦ” 
ਉਪਜਾਏ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਦੁਰ ਰਹੇ । ਸਨਮਖ ਆਇ ਸੁ ਬਾਕ 
ਨ ਕਹੇ ॥੩੬॥ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਆਗੇ ਧਰੀ ।ਦੀਨ ਹੋਇ ਨਹਿ ਬਿਨਤੀ 
ਕਰੀ। ਅਸ ਅਨੀਤਿ ਕਸ ਸਕਹਿੰ ਸਹਾਰ। ਜਾਵਤਿ ਮਤਿ ਦੀਜਹਿ 
ਨਹਿ ਤਾਰ£ ॥ ੩੭ ॥ ਛਮੀ ਪਰਖ ਮਹਿ ਤਮ ਪਰਧਾਨ । ਕਰਹ ਛਿਮਾ 
ਸਭਿ ਦੌਡ ਸਥਾਨ? । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਸਮੋ ਜਬਿ ਆਵਹਿ । ਦਸ਼ਟ ਮੰਦ 
ਤਾੜਨ ਕੋ ਪਾਵਹਿ ॥ ੩੮ ॥ ਸਭਿ ਮਸੈਦ ਤੇ ਲੈ ਹੈ' ਲੇਖਾ । ਪੀੜਹਿੰ ਨਿਜ 
ਦਰਗਾਹ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਕ ਕਾਲ । ਇਨ ਕੋ ਪਿਖਿ 
ਕਰਿ ਖੋਟ ਬਿਸਾਲ ॥ ੩੯ ॥ ਦੀਨਹੁੰ ਸ਼ਰਾਪ-ਰਹਹਿੰ ਜਰ” ਨਾਂਹੀ । ਕਿਸੀ 
ਸਮੇ ਮਹਿ ਹਰੈ ਬਿਨਸਾਹੀ-। ਸਮੈ ਆਇ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਇਨ ਕੋ 
ਮੂਲ ਬਿਠਾਸਹਿ ਸੋਇ ॥ ੪੦ ॥ ਧਰੇ ਲੋਭ ਇਹ ਮਰੇ ਅਗਾਰੀ । ਦਯੋ 
ਸ਼ਾਪ ਇਨ ਜਰੇਂ ਉਖਾਰੀ੯। ਮਰੇ ਹੂਏ ਇਹ; ਕ੍ਯਾ ਹਮ ਮਾਰੈਂ । ਸ਼ਰਧਾ 
ਹੀਨ ਸਿਦਕ ਉਰ ਹਾਰੈਂ ॥੪੧॥ ਹਮ ਨਹਿ ਬੁਕ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਰਿਹੀਂ।ਜਸ 
ਕੁਕਰਮ ਤਸ ਫਲ ਕੋ ਭਰਿਹੀਂ । ਤੁੰ ਅਬਿ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸਰ ਮਾਂਹਿ । 
ਜਿਸ ਤ ਅਖਿਲ ਪਾਪ ਬਿਨਸਾਹਿਂ ॥ ੪੨॥ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ ਕਕੈਂ । 

"ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਭਾਵ ਸਲੂਕ । “ਜਦ (ਤਹਾਂ=) ਹਰਿਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ (ਮਸੈਂਦ) ਨਜ਼ਰ 
ਨਾ ਆਇਆ। "ਲੋਭ ਵਿਚ । “ਹੈਕਾਰ । “ਛੁਪ । $ਜਦ ਤਕ ਤਾੜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਈਏ । 
“ਸਾਰੀਆਂ ਦੈਂਡ ਦੇਣ ਜੋਗ ਥਾਵਾਂ (ਭਾਵ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ) ਛਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਜੜ । ੯ਸਰਾਪ ਦੇਕੈ 
ਜੜ੍ਹਾ ਉਖਾੜੀਆਂ ਹਨ । 



'_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਮੰਸੁ੨੨, 

ਮਨ ਕੀ ਤਨ ਕੀ ਮਲ ਕੋ ਹਰੈਂ । ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਹੁਇ ਅਰਦਾਸ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਤਿ ਉਰ ਕੀ ਆਸ!” ॥ ੪੩॥ ਅਸ ਕਹਿ ਮੱਖਣ ਕੋ ਤਬਿ 
ਛੋਰਾਂ । ਹਟੇ ਆਪ ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਓਰਾਂ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਮੰਹਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ । 
ਸ਼ੰਭਿ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੋ ਠਾਨਿ ॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ 

_ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਮਨਾੰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 

_ ੨੨. [ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰੋਂ ਵੱਲੋ] ੍ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਈ ਮਸੈਦਨਿ ਕੌ ਖਬਰ-ਬਸੇ ਨ" ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਖਰੇ ਹੋਇ 
ਹਟਿ ਕੈ ਗਏ” ਹਮਰੀ ਹੇਰਿ ਕੁਚਾਲ-॥ ੧॥ ਚਪਈ ॥ ਹਰਖਤਿ ਹੋਇ 
ਨਿਕਸਿਪੁਨ ਆਏ।ਲੋਹਿੰ ਉਪਾਇਨ ਜੋ ਸਿਖ ਲਯਾਏ। ਦਰਬ ਘਨ ਦੁਕੂਲ 

ਬਹ ਮੋਲੋਵਸਤੂ ਅਪਰ ਦੇਹਿ ਸਿਖ;ਸੋ ਲੈਂ॥੨॥ਸਿੱਖਗਨ ਕੋ ਮੇਲਾ ਬਡ 
ਹੋਵ।ਮੱਜਹਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਰ ਜੋਵਾ । ਪੰਚਾਂਮ੍੍ਿਤ ਕਰਿਵਾਇ ਲਿਆਵਹਿੰ । 
ਕਰਿ ਬੈਦਨਿ ਅਰਦਾਸ ਅਲਾਵਹਿ॥ ੩॥ ਮੱਖਣ ਸਿਖ ਕੀਠਸਿ 
ਇਸ਼ਨਾਨ । ਅਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਉਰ ਮਹਿ ਠਾਨਿ । ਪਹਿਰੀ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਨਹਿ 

ਨਵੀਨ । ਪੰਜ਼ਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿ” ਸੈਗੈ ਲੀਨਿ ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਤਥਿ 
ਗਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਨੰਮੀ ਬਹੁ ਭਯੋ । ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਬਾਰੇਬਾਰ । ਪੁਨ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ ਉਦਾਰ ॥੫॥ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਤਬਿ ਵੈਡਵਾਇ । ਇਕਠੇ 
ਕੋ ਮਮੈਦ ਸਮੁਦਾਇ । ਤਿਨ ਸਭਿ ਕੋ ਪਿਖਿ ਮੱਖਣ 'ਕਹਸੋਂ । “ਤੁਮ ਮਹਿ 
ਧਿਕ ਖੋਟ ਮੈਂ ਲਹ; ॥ ੬ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਚਲ 
ਕਰਿ ਆਏ ਕਰਨਿ ਨਿਹਾਲ । ਤੁਮ ਬੇਮੁਖ ਹੁਇ ਦੁਰੇ ਘਰਨਿ ਮੈਂ । ਨਹਿੰ 

` ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ ॥ ੭ ॥ ਨਹਿ ਸਨਮਾਨ ਕੀਨਿ ਬਿਨ 
ਕੋਰਾ। ਇਹ ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਖੋਟ ਬਡੋਰਾ ? ਛਿਮਾਵੈਤ ਗੁਰ ਕਹੈਂ ਨ 
ਕਾਹੂੰ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਿਪਤ ਪਰਤਿ ਤੁਮ ਮਾਂਹੂੰ ॥ ੮ ॥ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿ 
ਤਮ ਤੇ ਭਯੋ । ਨਹੀ' ਬਿਚਾਰਨਿ ਉਰ ਕਿਛੋ ਕਿਯੋਤਉ ਆਪਨੀ ਸੈਤਤਿ 
ਕੋਰਾ । ਕੀਨਿ ਬੁਰਾ ਲਹਿ ਕਸ਼ਟ” ਬੜੇਰਾਂ $॥ ੯॥ ਬਾਕਨਿ ਤੋ ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੁਖ ਦਾਤਾ । ਅਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕਰੋਂ ਨਹਿ ਜਾਤਾ ? ਤੀਖਨ ਬਡ 
ਕਠਾਰ ਲੇ ਹਾਬ । ਨਿਜ ਪਗ ਹਤਯੋ ਮੂਢਤਾ” ਸਾਬ॥ ੧੦ ॥. ਅਬਿ ਹੀ 

੧(ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵਿੱਚ) ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ' । “ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪਾਸ) ਖੜੇ ਹੇਕੇ ਮੁੜ ਗਏ 
ਹਨ। “ਓਹ (ਮਮੈਂਦ) ਲੈੱਦੇ ਹਨ । $ਕਰਵਾਕੇ । “ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ । $ਮੂਰਖਤਾਂ । _____ 

2; 



ਗੁਰ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੦੫੬) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੨੨. 

ਢਲ ਲੇਤੇ ਤੁਮ ਪਾਇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਥਾ ਰਜਾਇਮਸੁਨਿ ਮਮੈਂਦ 
ਬੋਲੋ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸ । ਛੋ ਮੱਖਣ ! ਸੁਨਿ, ਕਹਿ ਤੁਝ ਪਾਸ ॥ ੧੧॥ ਇਹ 
ਪਰਝਾਪ ਗੁਰੇਨਿ ਕੋ ਸਾਰਪਸਭਿਹਿਨਿ ਪਰ ਤਿਨ ਕੋ ਉ੫ਕਾਰਾ। ਰਣ ਜੈ 
ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਦਲ ਤੁਰਕ ਬਿਲੀਦ ॥੧੨॥ ਤਬਿ ਕੇ 

ਆਨ ਹੋਇ ਸਭਿ ਜਾਨ“।ਹਮ ਭੀ ਦਾਸ,ਲੇਹਿੰ ਮਨ ਮਾਨਿ॥॥੧੬॥ ਸੁਨਿ 
ਮੱਖਣ ਨੰ ਪੁਨ ਸਮੁਝਾਏ । /ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਕੋ ਗਾਏ ।-ਬਾਬਾ- 
ਕਹਜੋ-ਬਕਾਲੋ ਮਾਂਹਿ-। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਰੁਕਹਿੰ ਨ ਕਾਹਿ॥॥੧੭॥ਅਪਨੀ 
ਕਥਾ ਸੁ ਅਖਿਲ ਸੁਨਾਇ। ਪੁਨਹਿੰ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਡਰ ਉਪਜਾਇ । “ਅਬਿ 
ੜੀ ਜਾਤ ਭਰਨਾ ਕਰੋ ।ਚਿਦੇ ਦੁਸ਼ਤਤਾ ਸਰੀ ਹਰੋ ੧੮) ਗਈ ਬੀੜ 

ਸੈਭਾਰਹੁ । ਕਰ ਜੋਰਹੁ ਅਰੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰਹਾ!। ਇਮ ਸੁਨਿ, 
ਮਿਸ ) ' ਬਿਚਾਰਹਿੰ । “ਮੱਖਣ ਕੌ ਨ ਬਾਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਹਿਂ ॥ ੧੯॥ 
ਮਤਿ ਇਹ ਬਿਗਰ ਪਰੈ ਹਮ ਮੈਂਗ। ਧੀਰਮੱਲ ਸਮ ਕੇਰਹਿ ਨ ਢੇਗਾਂ । 

_ਚਲਹੁ ਵਹਿਰ ਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਤਾਂਹਿ । ਕਹਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਲੋਹ ਹਰਖਾਹਿ”॥ 
_੨੦॥ ਕਛੂ ਉਪਾਇਨ ਲੋਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ । ਜਥਾ ਅਹੈ ਗੁਰੁ ਘਰ ਮਿਰਜਾਦਿ% 
ਬਿਮ ਬਿਜ਼ਾਰ ਕਰਿ ਅਖਿਲ ਮਸੈਦ। ਗਮਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਜ ਬਿਲੰਦ॥੨੧॥ 
ਲੀ ਗੁਰ ਲੰਮ੍ਰਿਲਲਰਾ ਤੇ ਮੁਰਿ ਕੀਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ੜਹਿਂ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਰਿਕੈ। 
। ਕਨੈਂ ੜਿਸੀ ਕੌ ਠਾਇ। ਤੀਨ ਕੋਸ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਿ ਥਾਇ॥ ੨੨॥ 

"ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾਇ ਸੀ (ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੈ ਨਹੀ 
ਮਿਲਿਆ) । “ਤੋਰੇ ਪਾਸ (ਅਸੀਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । “ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । 
“ਗਿਣਤੀਆਂ । “ਜਦੋਂ (ਕੋਈ) ਇੱਕ (ਗੁਰੂ ਆਕੇ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਏਗਾ । 

: “ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰ ਲਈਏ । "ਦਰਬਾਰ ਮਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਤਦੇ ਅਜੇ ਰਾਮਦਾਸ਼ਪੁਰਾ ਹੀ ਸੀ । #ਪਾ:-ਜਬ ਇਨ ਮਾਨ ਹੋਇ ਸਭਿ ਥਾਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੫੭) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੱਸੂ ੨੨, 

ਤਹਿ ਇਕ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਕਰਿ ਤੇਰਾਂ । ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਸੁ ਭਾਵ ਬਡੇਰਾ' । 
ਮਣ ੬੦<<੧੧੫੬ ਕੀਹ ਕੋ ਧਾਮੂ॥ ੨੩॥ 

ਦੂ ਮਨੰ ਦਹ ਕਰ ਜਰ ਪਦ ਵਿਗ ਕਰ, ਯਹ ਲਿਹੜ9। 
ਕਹਤਿ ਭਏ “ਭੈ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇਰਾ । ਰਹੈ ਸੁਧਾਸਰ ਬੀਚ ਬਡੇਰਾ ।-ਕੋ ਗੁਰ 
ਰਹਹਿ, ਕਿ ਨਾਂਹੀ ਇਹਾਂ-। ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਜਾਹਿੰ ਬੈਰ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ॥੨੬॥ 
ਪੱਦੇ ਕੋ ਸੁਤ ਆਦਿਕ ਆਨਿ । ਜਿਨਹਿੰ ਗੁਰੂ ਰਣ ਮਹਿ ਕਿਯ ਹਾਨ । 
ਤਿਨ ਕੇ ਸਨਬੈਧੀ ਜੋ ਅਹੈਂ । ਸੋ ਪ੍ਤੀਛਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹੈ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਨ 
ਦਸ਼ਟਨਿ ਤੇ ਹਮ ਡਰਪਾਇ।-ਆਇ“ਬਿਗਾਰ ਨ ਕੁਛ ਕਰਿ ਜਾਇੰ-(ਹਮ 

ਰਹਤਿ ਹੈਂ ਜੇਤੇ । ਨਿਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਤੋਤੇ ॥੨੯॥ 
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਦੀਵ ਤਮਾਰੋ। ਰਾਵਰ ` ਸਦਾ ਸੈਭਾਰੋ! । ਸੁਨਿ ਕੀ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ੫ਿਖੇ ਮਸੈਦ ਆਇ ਦ ਭੇ ਹਾਦਰ ॥ ੨੯ ॥-ਮਨ 
ਖੋਟੋ ਜਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਮੁਖ'ਤੇ ਅਪਰ ਬਨਾਵਹਿਂ ਬਾਤੀ ਬਾਤੀ। ਧਨ ਲੌਭੀ 
ਇਹ ਸ਼੍ਰਾਨ ਸਮਾਨਾ । ਕਰਹਿ ਚੁਰਾਵਨਿ ਭੇਟ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੦ ॥ ਬਹੁਤ 
ਦਿਵਸ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕੁਕਰਮ । ਭਏ ਮੰਦਮਤਿ ਬਿਸਰੇ ਧਰਮਾਂ। ਇਨਹਿ 
ਬਿਨਾਸਨਿ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ । ਹੋਹਿ ਅਗਾਗੇ ਪੁਰਖ ਉਂਦਾਰਾਂ-॥ ੩੧॥ ਇਮ 
ਬਿਚਾਰਿ ਜਗ ਗੁਰ ਸਭਿ ਸ੍ਹਾਮੀ । ਬਚਨ ਬਖਾਨਯੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । “ਨਹਿ 
ਮਸੈਦ ਤੁਮ ਅੰਮਰਤਸਰੀਏ” । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏਂ” ॥ਝ੍੨॥ 

“ਬੜੇ. ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । ੨ਡਰ । “ਬੈਨਤੀ - ਚਾਹੰ€ । ਬ(ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ) ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। “ਆ ਕਰਕੇ । #ਧਰਮ ਵਿਸਾਂਰਕੈ 
ਮੰਦ ਮਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਹਨ। “ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਐਮ੍ਤਸਰ (ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਮੰਦਰ_ ਦੇ) ਮਸੈਂਢ ਨਹੀਂ ਹੋ । 
ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੋ ਹੋਏ ਹੋ । 
__ “ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਅਪਣੇ ਗੁਰ. ਤੀਰਬ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿਖੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 

“ਅੰਮ੍ਰਤਸ਼ਰ ਛੋਡ ਬੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋ ਆਏ ਤਬ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਕੀ. ਮਾਈਆਂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਕਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਈਆਂ ਉਨਕੋ ਬਰ ਦੀਆ-“ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਭਕਤੀ ਰਹੇਗੀ? ।” 

1ਇਹ ਸ੍ਰਾਪ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ । 



ਰੀ ਹੂਕ ਪ੍ਰਰਾਪ ਸੂਰਜ ( ੪੦੫੮ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੩. 

ਜਸ ਥੋਟੇ ਮਗ ਕੀਨਿ ਅਲੋਬ'। ਤਸ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਸ਼ਟ ਕਦੇਬ” । ਤੁਮ 
ਕੈ. ਖੈਤਤਿ ਪਾਇ ਤਮਾਰੀ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਘਰ ਕੈ ਕੇ ਦੁਰਚਾਰੀ”॥੩੩॥ਦਇਮ 
ਬਹਿ ਠਾਨੀ ਮੌਨ ਗੁਸਾਈਂ । ਮਿਲਿ ਮਸੈਦ ਗਮਨੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਭਯੋ ਸਰਾਪ 
ਦ੫ਦਾਯਕ ਜਿਨ ਕੋ” । ਨਹਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਿਮ ਤਿਨ ਕੌ ॥੩੪॥ 

ਸਮੰਤਰ ਸਰੀਏ?” ਸਾਪ ਜ ਕਹਜੋ । ਅਬਿ ਲੌ ਤਹਾਂ ਅਹੈ ਹਮ ਲਹਹੋ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗਰ ਬਸਹਿਂ ਗਾਮ ਤਿਸ ਫੇਰੀ । ਕਰਤਿ ਪਤੀਖਨ ਮੱਖਣ ਕੈਰੀ ॥ ੩੫ ॥ 
ਮਗਨ ਸੂਣੂਪਾਨੈਦ ਮਹਿ ਬੈਸੇ । ਜਿਨਹਿੰ ਬਿਕਾਰ ਛੁਯੋ ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ । ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕੱਚਿਕੈ ਸੁਭ ਭਾਂਤੀ । ਟਿਕੇ ਸੇਜ ਉਪਰ ਪਸ਼ਚਾਤੀ ॥ ੩੬ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੋ ਇਕਾਵ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਸਰੀ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਟਨ' ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੂ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥੨੨॥ _੨੩, ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਕਾਲਿਓਂ ਕੂਚ] । 

_ਦੋਹਵਾ ॥ ਮੱਖਣ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ” ਕੀਨਿ । ਪੁਨ 

ਕਾਰਾਇ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਚਲੜੋ ਸੁ ਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਤ ਕੌ । ਗਮਨੇ ਹੁਤੇ ਚੇਲਯੋ ਤਬਿ ਤਿਤ ਕੋ। ਅਧਿਕ 

ਪ੍ਰਬੈਨ ਹੋਇ ਜਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ । ਮਹਿਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਖਿ ਮਨ ਮੈਂ ॥ ੨॥ 
ਸ਼ੰਹਿਨ ਸ਼ੀਲ' ਜਿਠੇ ਕੋ ਠ ਸਮਾਨਾ । ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ॥ 

ਸ਼ਗ ਮਹਿ ਇਮ ਠਾਨਤਿ” ਬਡਿਆਈ । ਪਹੁੰਚਕੋਂ ਗਾਮ ਗੁਰੂਜਿਸ ਥਾਈਂ 
॥੩॥ ਵਹਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ । ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਿ ਧਰੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । 

ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਤੋ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ । ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਨਰ ਜਾਨਿ ਖੁਟਾਈ” 

॥੪॥ ਖਿੱਲਜੋ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਬੈਦਨ ਧਾਰਾ । ਸਭਿ ਪ੍ਰਮੈਗ ਭਾ ਤਥਾਂ ਉਚਾਰਾਂ । 

'ਜਿਵੇ' ਖੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । “ਬਹੁਤਾ । “ਗੁਰ ਘਰ (ਦੇ ਹੋਕੇ) ਜਿਵੇਂ ਖੋਟੇ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। $ਪਰਸਣਾ। “ਜਿਸ ਪਾਸੇ । #ਸਹਨ ਦਾਂ ਸੁਭਾਉ । “ਕਰਦਾ 

'ਹੈਇਮਾ । "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਖੁਟਾਈ ਜਾਣਕੇ । 

#ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਜਾਣ ਲੋਕ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ 

ਦੀ ਉਕਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਨਾਂਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 

ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਹਿਰ ਸ਼ੌਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ 

ਪਿਆ ਹੈ; ਵਾਕ ਬੀ ਇਹੈ ਹਨ 'ਮਮੈਂਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਤਸਰੀ£” ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿ 

ਮੰਦਰ ਦੇ ਜੇ ਮਦ ਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਓਹ ਸੇਵਾਦਾਰ 

ਬਚ ਸਕਦੈ ਹਨ ਜੇ ਹਰੀਮੈਂਦਰ ਦੈ ਸੈਂਵਕ ਹੌਣ ਤੇ ਲੋਭ ਧਾਰਕੇ ਧਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ । 



_ਸ਼੍ਰੀਗੁ ( ੪੦੫੯) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੨੩, 
ਲੋਭ ਮਸੈਂਦਨ ਕੋ ਧਨ ਕੇਰੇ। ਬੇਮੁਖ ਭਏ ਕਪਾਾ' ਸੁ ਭੋਰੇ ॥੫॥ ਅਜਦੁਰ 
ਨ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ ਕੋ ਭਈ । ਕੌਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਰੁਖ_ ਨਹਿੰ ਅਈ'। ਸੈਂ ਤਰ- 
ਜਨ! ਕਰਿ ਸੁਜਸੁ ਉਚਾਰਾ । ਤਬਿ ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਇਤ ਪਗ ਧਾਰਾ॥੬॥ 
ਧਨ ਹਿਤ ਗੁਰੁ ਸਥਾਨ ਸੈਭਾਰੇਲੋਭ ਰਿਦੇ ਡਹਿਕਾਇ” ਉਦਾਰੇਜੇ ਕਰ 
ਇਲਹੁਂ ਸਜ਼ਾਇ ਨ ਬਨੇ । ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਅਫ਼ਰ ਹੈ' ਘਲੇ ॥੭॥ ੩ਮ 
ਤੇ ਸ਼ੇਕੇਤਿ ਮੈਂ ਅਬਿ ਰਹਜੋ' । ਤਾਸ ਦੇਨ ਕੋ ਨਹਿ ਕੁਛ ਕਹਜੋ”। ਸ਼ਠਿ 
ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਬੋਲੋ ਜਾਨਿ” ਮਸੈਢਨਿ ਖਾਮੀ?॥੮॥“ਇਿਨਹੁਂ 
ਸਜ਼ਾਇ ਦੇਨਿ ਕੋ ਭਾਰੀ । ਉਪਜਹਿਗੋ ਇਕ ਪੁਰਖ਼ ਅਗਾਰੀ” । ਕਰਹਿ 
ਤਾੜਨਾ; ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਹਾਨਹਿ । ਜਰਾਂ ਉਖਾਰਹਿ; ਕੋਇਕ ਮਾਠਹਿ'॥ €॥ 
ਕਰਜੋ ਫ਼ਿੱਤ ਕੋ ਤਬਿ ਫਲ ਪਾਵੈਂ । ਗੁਰ ਸਿਖ ਅਪਨੇ ਮੁਖ ਨਹਿ ਲਾਵੈ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁਪਤਿ ਧਾਰੀ'।ਮੱਖਣ ਗਾ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਮੜਾਰੀ 
॥ ੧੦॥. ਸੁਪਤਿ ਭਏ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਇ 
ਆਈ । ਭਏ ਤਯਾਰ ਮਗ ਕਰਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਸੁੰਦਰ ਜੀਨ ਪਵਾਇ 
ਕਿਕਾਨਾ” ॥੧੧॥ ਭਏ ਅਰੂਢਨਿ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ ਸੁ ਬੀਚ 
ਬਕਾਲੇ । ਡੇਰਾ ਕਰਤਿ ਭਏ ਨਿਜ ਧਾਂਮ । ਮਿਲੋ ਮਾਤ ਕੌ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਨਾਮ 
॥੧੨॥-ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੋ ਸੁਤ ਬਚਿ ਗਯੋ-੧ ਯਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਨੋਹੁਂ ਉਰ 
ਭਯੋ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਵੇਰਾ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਰ ਮੋਦ 
ਘਨੋਰਾ ॥ ੧੩॥ ਤੈਸੇ ਮੱਖਣ ਉਤਰਕੋ ਆਨਿ। ਛੇਰ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਨਿਜ 
ਬਾਨ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ ਸਕਿ ਭਾਂਤੀ । ਸ਼ੁਪਤੇ ਤਿਮਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੇ ਗਤੀ 
॥੧੪॥ ਜਾਮ ਜਾਂਮਨੀ ਜਾਗੂਨ ਕਰੇਬਿਧਿਤੇ ਸੋਚ ਸਮੱਜਨ ਕਰੇਬਿਦਤੀ 
ਬਾਤ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ_ਦੇਸ਼ ।-ਬਿਦਤ ਭਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧੫॥ ਮੰਜੀ 
ਅਪਰ ਸੋਵੀਅਨਿ ਲਾਈ । ਲੱਜਿਤਿ ਹੋੜ ਗੇ ਨਿਜ ਯਾਬੀਂ (ਸ਼ੀ ਗੁਰ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੋ ਨੰਦ । ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬਿਰੇ ਬਿਲੌਦ-॥ ੧੬॥ ਕਹੈ 
ਪਰਸਪਰ ਸਿਖ ਪਰਿ ਗਾਮ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਜਸੁ ਸੁਨਹਿੰ ਅਭਿਜ਼ਾਮ । 
੧(ਗੰਚਮੌਂਦਰ ਦੇ) ਤਖਤੇ । “ਕੋਣ ਗੁਰੂ ਹੈ (ਇਹ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ₹ਤਾੜ ਕੇ । ਢਿਲ 
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਭਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । <੧ਮਸਦਾਂ ਨੂੰ) ਭਰ । “ਕਚਿਆਈ, ਖੋਟ । 
੯ਮਗਲੇ ਸੱਮੇਂ ਵਿਚ । ੯ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਭਾਵ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਮੈਂਦ ਦੀ ਕਦ੍ਨ 
ਕਰੇਗਾ; ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । "ਨਿੰਦਾ ਕੀਝੀ । 
“ਘੋੜੇ ਤੇ । #ਜਾਸ | 



( ੪੦੬੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੨੩, 

ਲਿਕਰ ਕਿ ਢੂਰ ਦਰਸ ਕੇ ਹਤੁ। ਆਵੰਤ ਗਮਨੇ ਤਜੇ ਨਿਕੇਤ॥੧7॥ 
ਅਨਿਕ ਅਕੌਰਨਿ ਕੋ ਲੈ ਆਵਹਿਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਧਾਵਹਿੰ । 

ਆ. ਮਨਾਂ ਅ=ਕਆ ਚ 

ਦਰਬ ਆਦਿ ਬਹੁ ਧਰਹਿੰ. ਅਗਾਰੀ । ਬਦਨ ਕਰਹਿ ਭਾਉ ਕੌ 
ਆਵਠਿ ਲਗੀ ਭੇਟ ਚਹੁੰ ਓ 
'ਸੁਨਹਿੰ ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਸੋਢੀ 'ਜਾੜੇ੧ਗਰ ਨਹੀ", ਉਰ ਜਰਹਿੰ' ਕਢਾਰੇ' 

ਉਪਾਵਤਿ ਕਟਾ ਬਚ ਕਹੈਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰ ਕੌ ਲਹੈਂ ॥੨੦॥ 

ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹੁ। ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਕਰਿ ਚਾਹੂ' । 
-ਬੰਹੱਢਿਲ ਬਿਤੇ ਛੌਰਿ ਘਰ ਆਯੋ। ਪੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ-॥੨੧॥ 

ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ ਇਕ ਦਿਨ-ਐਸੇ। ਥਲਿ ਆਯਹੁ ਜਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰਬੈਸੇ 

_1ਲਿੰਸ੍ਹਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ਪੇਮ ਜਨਾਵਤਿ ਬੋਲਜੋ ਬਾਨੀ ॥੨੨। 
ਪਰ ਸਧਕ ੩ ਮੈਂ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਬਾਂਛਤਿ ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ । 

ਕ੍ਤਾਰਬ ਅਬਿ ਸਭਿਕਾਂਤੀ । ਹਤਿ 'ਸੈਸੈ ਭਾ, ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ ॥੨੩॥ 
ਫਿਧੈਕਾਲ ਭਾ ਤਜੇ ਨਿਕੋਤ। ਚਲਯੋ ਚਹਤਿ ਤੁਮ ਨਾਮ ਸਮੇਤ” ।ਸਠਿ 
ਬ਼ਭਿਗਰ ਕਹਿ ਸਹਜ ਸਭਾਂਇਿ । “ਹਮ ਤੇ ਭੀ ਇਤ ਬਸਮੋ ਨ ਜਾਇ ॥ 

੨੪ ॥ ਤਜਹਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਇ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਪਾਰ । ਕਹੂੰ ਕਰਹਿੰਗੇ ਅਪਨਿ 
ਅਗਾਰ” । ਮਤਸਰ ਇਹਾਂ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਘਨੇ । ਅਸ ਨ ਹੋਇ ਕੋ 

ਵਹਿ ਹਨ” ॥ ੨੫॥ ਜਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਿ ਹੁਇ ਬਿਨਾ ਬਖੇਗੇਤਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ 
ਬਸਿਥੇ ਕੌਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਕੇ ਕਹੇਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਲਹੇ" 
॥ ੨੬॥ ਯਾਂਤੇ ਦਿਹਾਂ ਬਸਨਿ ਸਭਿ ਚਾਹੈ' । ਵਧੰਹਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਪੁਨ ਆਪਸ 
ਦਲ ਦੂੰ ਬੂ ਤੈਅਦ= ਹੋਯਹੁ ਦੁਖ ਭੀਨ” ॥ 

ਕੋ ਤਜਾਰ। ਜਨਨੀ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕੀਨਿ 

੧ ਤ ਜੇਲ ਜਦ ਕਹਨ) ਕੋਡ) ਘੋੜ “ਜਣੇ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਆਪ 

ਰਿ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ । (ਅੰ) “ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ” 

ਆਖਕੇ ਹੁਣ ਤਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । “ਘਰ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਭਾਵ 

ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲੜਾਈ| ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ_ ਤਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਅੱਪੜੇ । <(ਸਮਬਦੇ 

ਹਲ) ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.। 
#ਕ ੧੬ ਵਿੱਚ ਦੱ੧ ਆਂਏ ਹਨ ਕਿ ਸੋਢੀ. ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਕੇ ਟੁਰ ਗਏ । ਏਬੈ 

ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਲ .ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 



ਰਣ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ੨੩, ਰ 
'ਸਬੋ $ 

ਮਦਦ ਅਲ ਮਗਰ) ਦੰਦ ਬਿਤੀ ਸੁ 
ਰਾਤਿ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸੌਚ ਸਭਿ ਕੀਨਿ । ਮੱਜਨ ਕਰਯੋ ਪਹਿਰਿਪਣ 
ਲੀਠਿ॥੨੯॥ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਲਖਿ ਸਭਿ ਬਾਤ।-ਨਹਿੰ ਰਹਿਬੇ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਭਾਤ'-। ਘਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸਰਬ ਸੈਕਵਾਈ । ਚਿਰੇਕਾਲ ਕੀ ਬਸਤਿ 
ਹਾਈ” ॥੩੦॥ ਨਹਿ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਤਯਾਰਿਬੇ ਗ੍ਰਾਮੁ । ਪਤਿ ਪਾਛੇ ' 
ਕਰਿ ਧਾਮੂ । ਤਊ ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਲਚਾਰੀ' । ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਤਿ ਦ੍ਰਿਗ 
ਜਲ ਡਾਰੀ ॥ ੩੧॥ ਜ਼ੀਨ ਤਰੈਗਨ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਪਾਏ। ਮੱਖਣ ਤਯਾਰ ਭਯੋ 
ਸਹਿਸਾਏ । ਸਭਿ ਦਾਸਨਿ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰੀ । “ਆਨਹੁ ਸਗਰੀ ਵਸਤੁ 
ਸੈਭਾਰੀ॥ ੩੨॥ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਅਰੁ ਅਪਣੀ ਜੇਤੀ । ਲੈ ਕਰਿ ਆਵਹੁ 
ਬੇਗ ਸਮੇਤੀ?। ਇਮ ਕਹਿ ਆਨਿ ਮਿਲਜੋ ਗੁਰ ਸੈਗ । ਕੀਨਸਿ ਬੈਦਨ 
ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗ ॥ ੩੩॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ । “ਚਵਹੁ ਆਪ 
ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਅਵਾੜੀ । ਸਲਿਤਾ ਤਰਨੀ ਪਰ ਚਢਿ ਤਢਨੀ'" । ਮਿਲਹਿੰ 
ਆਇ ਸਭਿ, ਵਸਤੁ ਸੱਭਰਿਨੀ”? ॥੩੪॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਰਾਦਰ 'ਚੈਦ । 
ਕਹਿ ਬੜਵਾ ਮੰਗਵਾਇ ਬਿਲੈਦ । ਸਜਤਿ ਜ਼ੀਨ ਜੁਤਿ ਲੋ ਕਰਿ ਆਵਾ। 
ਆਗੇ ਖਰੋ ਦਾਸ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟਾਵਾ ॥ ੩੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਬਹਿ 'ਮਨਾਂਇ। 

_ਉਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਥਹਾਦਰ ਰਾਇਲੇ ਮੱਖਣ ਕੋ ਅਪਨੇ ਸੈਗਚਵੇ ਤੁਰੈਗਠਿ 
ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਚੋਗ ॥ ੩੬ ॥ ਦਾਸ ਛੋਰਿ ਤਬਿ ਬਾਗ ਗਹਾਈ"। ਮਾਰਗ ਗਮਨ 
ਕੀਨਿ ਅਗਵਾਈ । ਪਾਛੇ ਮੱਖਣ ਚਢਿ ਕਰਿ ਪਜਾਨਾ । ਸੈਗ ਕਿਭਿਕ 
ਅਸਵਾਰ ਸੁਜਾਨਾ” ॥੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਕ੍ਰਾਤਾ ਅਹੈ|। ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਤਿਸੀ ਕੋ ਕਹੈ । ਸੋ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਹੈ ਅਸਵਾਰ । ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ 
ਲਾਰ” ॥੩੮॥ ਅਪਰ ਦਾਸ ਕੇਤਿਕ ਮੈਗ ਹੋਏ । ਕੋਤਿਕ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਤਿ 
ਜੋਦੇ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲੋਂ । ਪਰਯੋ ਬਹੀਰ ਦਾਸ ਬਹੁ ਨਾਲੋ ॥ 
੩੯॥ ਇਕ ਆਰੈ ਇਕ ਪਾਫੈ ਆਇ । ਗਮਨੇ ਇਮ ਉਰ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਇ! 
"ਪੁੱਤ ਦੀ। ੨ੋਫਸਦੀ ਜੋ ਹੈਜੀ। ਵਬੇਵਸੀ। ਦ੍ਜਿਬੇ! ਨਦੀ ਤਰਨ ਲਈ) ਭਾਵ ਪਾ ਹੋ 
ਲਈ ਬੈੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਓਥੇ” “ਭਾਵ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੈ । “ਸਾਰੇ (ਹੋਰ ਸਾਬੀ) ਚੀਜ਼ਾਂ. ਮੈਗਕਨਕੇ 
ਆ ਮਿਲਣਗੈ (ਪਿੱਛੋਂ) । ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਗ ਫਕਾਂਈ । 
“ਚਤੁਰ । (ਅ) ਜਾ' ਰਹੇ ਹਨ । “ਨਾਲ । ਨਂਪਾ:-ਜਹਾਂ ਈ | 

?ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਬਕਾਲੇ ਸੀ। 



ਸੂਰਜ । ( ੪੦੬੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਚਿਦੈ ਬਿਚਾਰਹਿੰ-ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ। ਭਈ ਬਿਦਤ ਸਿੱਖਕਨਿ ਅਹਿਲਾਦੀ 
॥ ੪੦ ॥ ਤਊ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੋਢੀ ਕਰੈਂ । ਨਾਹਕ ਬੈਰ ਪਰਸਪਰ ਧਰੈਂ । ਇਹ 
ਬਡ ਖੋਟ' ਦੋਤਿ ਦਖ ਭਾਰੀ । ਬਸਤਿ' ਬਕਾਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਬਾਰੀ ॥ ੪੧॥ 
ਹੋਰਿ ਬੈਰ ਕੋ ਛੋਰਨਿ ਕਰਯੋ । ਅਪਰ ਬਾਨ ਬਸਿਬੇਂ ਚਿਤ ਧਰਜੋ । ਕਿਸ ਕੋ 
ਸਧਿ ਕਿਸ ਬਲ ਦਲਿ ਜਾਵੈ । ਕਹਾਂ ਥਿਰਹਿੰ ਨਿਜ ਗਾਮੇ ਬਸਾਵੈਂ-॥੪੨॥ 

ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਗਿਠਤੀ ਮਹਿੰ ਦਾਸ । ਗਮਨੇ ਸੈਗ ਸੁ ਰਿਦੇ ਉਦਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਂਦਰ ਚਲੋ । ਮੱਖਣ ਸੈਗ ਸਭਟ ਗਨ ਭਲੋ॥੪੩॥ ਕੁਛ ਮਰ। 
ਉਲੰਘਤਿ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੰਦ । ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ ਚਲਿ ਜਿਸ ਬਾਇਤਰਨੀ ਪਰ 
ਚਢਿ ਕੈ ੩ਟ ਪਾਰ । ਹੇਰੀ ਚਲਹਿ ਬਿਮਲ ਬਹੁ ਬਾਰਿ॥੪੪॥ਨੌਕਾ ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਟਿ ਕੋ ਆਈ । ਇਮ ਬਿਲੋਕਿ ਠਾਂਦੇ ਤਿਸ ਥਾਬੀਂ । ਸਬ ਪਾਛਲੋ 
ਆਵਤਿ ਚਾਲ । ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਖਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੈ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਮਨ'” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਤੀਨਬਿੰਸਤੀ ਸੀ ॥੨੩॥ ___ ੨੪, (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਲ ਵਿਚ ਥੰਬੋ]। 
ਢੌਰਗਾ ॥ ਠਾਂਢੈ ਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਖਤੇ ਪਿਖਤਿ ਪਾਛਲੋ ਸਾਬ “ਆਇ ਮਿਲਹਿੰ 
ਕਿਬ ਕਬਰ ਉਲ ਕ ਯੇ ਗਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਬਾਂ । ਅਲਪ ਵਸਤੁ 
ਕੁਛ ਸ਼ਦਨ ਮਝਾਰੀ”। ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਸ਼ਗੀਂ' । ਲਘ ਤਰੰਗਨਿ 
ਪਰ ਧਰਿ ਸੋ ਲੜਾਏ। ਸਨੋ'ਸਨੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਚਨਿ ਆਏ ॥ ੨॥ ਕੋਤਿਕ 
ਸਿੱਖਜ ਫਕੀਰ ਕਿਤੋਕ । ਮਿਲ ਸੈਗੀ ਭੇ ਜਲਪਿ ਸ਼ਿਬੇਕਾਂ । ਆਇ ਆਇ 

। ਢਿਗ ਹੁਇ ਠਾਵੇ । ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ ਗਾਵੇ ॥ ੩ ॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ 
ਸੋ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ ਸੀਸ ਉਠਾਯੋਦੇਖਤਿ ਗੁਰ ਅਰ 

ਸਿਖ ਤਿਸ ਓਤ । ਬੈਦਨ ਕਰੀਂ ਸਕਲ ਕਰ ਜੋਰ ॥ ੪॥ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਜੋ । “ਕੌਨ ਗ੍ਰਿਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਨਜਯੋ।ਕਿਤ ਲੋਜਾਇ',ਅਹੈ 
ਕਿਸ ਪਾਸ਼ ? ਬੂੜ੍ਹੁ ਇਸੇ ਕੋ, ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ॥ ੫ ॥ ਤਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਰ ੈ ਕੋ ਭੂਤ । ਸਰਬ ਸੁਨਾਇ ਭਨਜੋ ਸੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
"ਖੋਟੇ ਹਨ । “(ਨਾਵੇ” ਗੁਰੂ ਜੀ) ਵੱਸਦੇ ਸਨ । ਬੇੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਹਣ `ਲਈ ਤਣ (੩ 
ਹੋਕੇ ਬੇੜੀ) ਤੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਚੱਲਦਾ (ਨਜ਼ਰ ਪਿਸ) । (.) ਸਤ 
ਅਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ--ਤਟ ਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪਾਰ ਵੱਲ ਤਰਨੀ (ਲਈ) ਹੋਰਿਆਂ । “ਭਾਵ ਬੋੜਾ ਕੁਛ-ਹੀ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। “(ਆਪ ਦੋ. ਦਿੱਤੀ ਸੀ । =ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ । “ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਭਾਵ (ਸਾਨੂੰ) ਦੱਸੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੦੬੩) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਐਸ ੨੩੪, 

ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਖਾਯੋ । ਧੀਰਮੱਲ ਸੋ ਛਲ ਕਰਿ ਪਾਯੋ ॥ ੬ ॥ ਡਂਗਾ ਲੂਟ ਲੀਨ 
ਜਬਿ ਸਾਰੇ। ਤਬਿ ਤੇ ਆਯਹ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ । ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇੱਸ 
ਕੈਰਾਂ । ਜਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੰਨ ਘਨੌਰਾ ॥ ੭ ॥ ਰਾਵਰਿ ਬਡਨਿ' ਬਨਾਈ 
ਏਹੀ । ਇਸ ਢਿਗ ਹਇ ਪੂਜਾ ਬਹੁ ਲੋਹੀ। ਇਸ ਕਰਿ ਸਰਬ ਸੈਗਝਾਂ 
ਆਵੈ । ਦਰਸਹਿੰ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ ਚ਼ਾਵੈਂ ॥ ੮ ॥ ਯਾਂਤੇ ਆਪ 'ਨਿਕੇਂਦਿ 
ਅਬਿ ਰਹੈ । ਅਪਰ ਥਾਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਅਹੈ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਂਗਬਹਾਦਜ਼ 
ਕਹੜੋ । “ਹਮਰੇ ਮੈਗ ਕੌਨ ਬਿਧਿ ਰਹਜੋ ॥ ੯ ॥ ਕਿਨ ਇਹ ਰਾਖਿ ਸਾਬ 
ਨਿਜ ਆਨਜੋ ਊ ਫੇਰਨਿ ਕਹਜੋ, ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਾਨਨੋਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਨਿਕਦਿ 
ਕਦੀ ਕੋ" । ਅਬਿ ਭੀ ਦੈਬੋ ਬਨਹਿ ਤਿਸੀ ਕੋ ॥ ੧੦ ॥ ਛੀਨ ਲੋਨਿ ਇਹੁ 
ਉਚਿਤ ਨ ਹਮੈਰਿਦੇ ਬਿਸੂਰਹਿ ਦੁਖ ਸਭਿ ਸਮੈਂਤਬਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਨਾ- 
ਵਨਿ ਕੀਨਿ । “ਮੱਖਣ ਅਰ ਮਾਤਾ ਨਹਿ ਦੀਨਿ ॥ ੧੧ ॥-ਹੇੜੋ ਪਿਤਾਂਸੇ 
ਰਾਵਰਿ ਕੇਰਾਂ । ਜਿਨਹੁੰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀਨਿ? ਬਡੇਰਾ । ਯਾਂਤੇ ਵਸਤੁ ਆਪ 
ਕੀ ਅਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ; ਸੋ ਲਹੈ-॥ ੧੨॥ ਦਿਮ ਬਿਚਾਰ ਕਚਿ 
ਦਿਯੋ ਨ ਮਾਤਾ । ਉਚਿਤ ਬਿਚਾਰ ਲੋਹ; ਸੁਖਦਾਤਾ ! ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੁਰਲਬ 
ਵਸਤੁ ਆਜਾਇਬ । ਇਹ ਨਹਿ ਦੇਨਿ ਬਨਹਿ, ਗੁਰਸਾਂਹਿਬ !॥ ₹੩॥ 
ਇਤਨੰ ਬਿਖੈ ਨਾਨਕੀ ਆਈ । ਸੁੰਦਰ ਸਕੈਦਨ ਪਰ ਸੁਖਦਾਈ। ਗਜਗੇ 
ਸੈਗ ਚਢੀ ਸ਼ੁਭ ਡੋਰੇ । ਬਾਲਰ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਚਹੁੰ ਓਰੇ ॥ ੧੪॥ ਅਰ 
ਆਇ ਸੁਤ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੌ । ਹਠ ਕਰਿ ਰਹੇ ਹੇਰਿ ਸਿਰ ਧੁਨੈ'।=ਸ਼ਝ 
ਹਿਤ' ਚਾਹਤਿ ਰਹੈਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨਿ ਲਗਿ ਆਂ ੬੬੦੧ ਰ 
ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਏ । ਸੋਰਲ ਸੁਭਾਉ ਨ ਕਛ ਲਖਿ ਪਾਏ-। ਸਿੱਖਕਨਿ 
ਮੈਗ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਤੋ। “ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ” ਹਮ ਇਹ ਲਹ੧/੧੬/&ੋ ਅੱਥਿ 
ਗਮਨਹ; ਲੋ ਕਰਿ ਜਾਵੋ। ਸੌਂ ਪੋ ਜਾਇ ਤਿਸੀ ਕੇ ਪਾਹੋ''। ਹਮਰੇ ਸੈਂਡਨ _ 
ਰਾਖਨਿ ਕਗੋਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਲੇ ਧਰੋ” ॥੧੭॥ ਸਨਿ ਸਿੱਖਮਨਿ ਸਭਿ ਬੌਰੇ 
ਹਾਬ। ਹੋਇ ਨੰਮਿ੍ਿ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਸਾਥ। “ਧੀਰਮੱਲ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਖੋਟ।ਤਿਸ 
੧ਵਡਿਆਂ ਨੇ । “ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । “ਮੋੜਨਾ । $ਕਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ । 
ਪਚਿੱਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਸਦਾ ਬੂਰਦਾ ਰਹੇਗਾ (ਧੀਰਮੱਲ । ਵਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਦਾ/?ਰੱਢਿਆ । 
“(ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ) ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ । ੯( ਜੋ ਸ਼ੱਤ) ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ । "”ਥੈਰਮੈੱਲ 
ਦਾ ਇਹ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ) । “ਪਾਸ` । 

ਓ%੦, ਦਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ,। ( ੪੦੬੪) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਕੇ ਦੇਖਨਿ ਤੇ ਬਹੁ ਤੋਟਾ ॥੧੮॥ ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਬਡ ਪਾਪ ਕਮਾਏ । ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਤੁਮ ਪਰ ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ । ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਦਸ਼ਟਨਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ । 
ਉੱਤਮ ਜਨ ਜਿਸ ਕੀ ਨਹਿੰ ਪੰਗਤਿ ॥ ੧੯॥ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਵਿਸ਼ਿ ਮੁਖ 
ਨਹਿ ਕਰੈਂ । ਮਿਲਿਬੇ ਕੀ ਬਾਂਛਾ ਨਹਿ ਧਰੈਂ । ਰਾਵਰ ਕੋ ਅਪਰਾਧ] 
ਭਾਰੋ। ਹਮ ਬਿਲੋਕਿ ਨਹਿੰ ਸਕਹਿ ਸਹਾਰੋ ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਸਭਿ 
ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਬਿਨਤੀ । ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨਤਿ ਰਹੇ ਗਨ ਗਨਤੀ ।-ਨਹਿੰਨ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਰਾਖੋਂ ।ਤਿਸ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੈ-ਚਿਤ ਅਭਿਲਾਖੈਂ ॥। ੨੧॥ 
ਮਾਂਤ ਨਾਨਕੀ ਬਰਜਤਿ ਚੇਰਿ । “ਹੈ ਸੁਤ ਕਯੋਂ ਹਠ ਕਰਹੁ ਬਭੇਰ?ਦੁਰ- 
ਲਭ ਵਸਤੂ ਅਪਨਿ ਬਡਨਿ ਕੀ । ਬਹੁਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਨਿਕ ਜਤਨ 
ਕੀ' ॥੨੨॥ ਨਹਿ ਦੀਜਹਿ ਨਿਜ ਸਾਥ ਰਖੀਜਹਿ। ਨੀਕੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ਼ 
ਲਖੀਜਹਿ । ਰਿਪੁ ਕੋ ਕਛੂ ਤਦਾਰਕ”" ਹੋਇ । ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਲੋ ਫਲ 
ਸੋਇ॥ ੨੩॥ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਉਰ ਮਹਿ ਧਾਰਹਿ । ਨਹਿ ਬਭਿਆਈ 
ਤਨਕ ਬਿਚਾਰਹਿ । ਅਹੈ ਭਤੀਜਾ ਬਡ ਅਹੈਕਾਰਿ । ਨਹਿ ਜਿਸ ਕੇ ਕੁਛ 
ਰਹਯੋ ਬਿਚਾਰ ॥ ੨੪॥ ਕਿਸੀ ਰੀਤਿ ਤੇ ਅਦਬ ਨ ਰਾਖਾ । ਕਰਤਿ ਸਦਾ 
ਖਾ ==੩%( ਇਮ 'ਸਨੇਹੁ ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਧਰਨਾ। ਕਿਮ ਨ 
ਚਿਤਹੁ ਜਿਮ ਦੁਰਮਤ ਕਰਨਾ॥੨੫॥ਸੁਨਤਿ ਮਾਤ ਤੇ ਧਰਿ ਮੁਖ ਮੌਨ । 
ਚਿਤਹਿੰ“-ਉਪਾਇ ਕਰਹਿ ਅਬਿ ਕੌਨ। ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਤਹਿ ਜਾਇ ਨ 
ਕੋਈ । ਲਖਹਿੰ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਈ ॥੨੬॥ ਕਰਤਾ ਜਾਨਿ ਕਕਰਮਨਿ 
ਕੋਰਾਂ । ਨਹਿ ਚਾਹਤਿ ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ । ਕਰਹਿ ਪਰਣ, ਤਿਸ ਮੁਖ 
ਨਹਿ ਲਾਗਹਿੰ/ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਿ੍ਥ ਤਿਸ ਆਗਹਿ“ -॥੨੭॥ਤਰਨੀ ਕੀ 
ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਕਰਤੇ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੌ ਰਿਦੇ ਬਿਚਰਿਤੇ।ਜਖਿਨ੍ੌਕਾ ਚਲਿਕਰਿ 
ਢਿਗ ਆਈ । ਭਏ ਤਬਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥੨੮॥ ਸਮੈਦਨ ਡੋਰੇ ਨਰ 
'ਸਮੁਦਾਏ । ਮੱਖਣ % ਤੁਰਤ ਚਢਾਏ । ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਕੋ ਤਰੀ ਮਝਾਗ। 
ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਧਰਜੋ ਸੁਧਾਰਿ॥ ੨੯ ॥ ਕਰਨਧਾਰ£ ਤਬਿ ਪ੍ਰੇਰਨਿ 
ਕਰੀ । ਨੀਰ ਰੈਭੀਰ ਸ਼ੀਘ ਚਲਿ ਤਰੀ ! ਪਰਲੇ ਤੀਰ ਗਈ ਤਤਕਾਲਾ। 
ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ “੬ ॥੩੦॥ ਇਕ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕੌ 
ਕੀਤਿਆਂ ਬੀ। ੧ ਖੱਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਏਸੋਚਣ ਲਗੇ ਕਿ" ਰਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੬੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੨੪. 

ਉਤਰਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸੈਗ ਉਰੇ ਕੌ । ਬੂੜਨ ਕੀਨੋ, ਤਾਂਹਿ ਬਖਾਨਾ'। ਐਂ 
ਤਿਸ ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਚਲਿ ਜਾਨਾ? ॥ ੩੧॥ ਸਤਿਗਰ ਕਹਜੋ “ਕਾਜ ਹਮ 
ਕੀਜੈ । ਏਕ ਸੈਦੇਸ ਧੀਰਮਲ ਦੀਜੈ ।-ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਜੋ ਤੁਮ ਤੇ ਲਿਯੋ।ਸੋ - 
ਦਰਿਆਉ ਬਿਖੈ ਧਰਿ ਦਿਯੋ ॥ ੩੨॥ ਆਪ ਜਾਇ ਕਰਿ ਲੋਉ ਨਿਕਾਸ। 
ਪੁਲ ਸਦੀਵ ਤਮ ਰਾਖਹ ਪਾਸਾ । ਹਮ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਅੰਗੀਕਾਗਜਾਇੰ 
ਅਗਾਰੀ ਪੰਥ ਮਝਾਰ” ॥੩੩॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਹ ਮਾਨਵ ਮਾਨੀ। 'ਮੈਂ ਪਹ- 

ਭਲੇ ਰਖਾਯਹੁ ਤਾਂਹਿ । “ਭਲੇ ਸੈਭਾਲਹੁ ਭੋ ਦਰਿਆਇ ! ਤੁਝ ਤੇ ਲੋਹਿ 
ਧੀਰਮਲ ਆਇ?॥ ੩੫ ॥ ਜਲ ਰੈਭੀਰ ਮਹਿ ਜਬਹਿ ਟਿਕਾਏ । ਸਕਲ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਬਹੁ ਬਥਿਸਮਾਏ” । “ਪ੍ਥਮ ਕਹਤਿ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਰਿਪੁ 
ਕੋ ਚਹਤਿ ਭਲੋ ਸਭਿ ਕਾਲਾਂ ॥੩੬॥ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਰਖਿਬੇ ਲਾਇਕ। 
ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੇ ਸਦਨ ਸੁਭਾਇਕ । ਕੋ ਤਹਿ ਗਯੋ ਨ, ਅਬਿ ਕਯਾ ਕਰਜੋਂ। 
ਸਲਿਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਗ ਮਹਿ ਧਰਕੋ ॥ ੩੭ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਕਾਗਦ ਭੀਗਹਿੰ 
ਜਬੈ । ਬਚਹਿੰ ਨ,ਸ਼ੀਘੁ ਜਾਹਿੰ ਗਰ ਤਬੈ।ਕਿਮ ਅੱਖਰ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜੈ ਹੈਂ। 

ਰ ਭੀਤ ਜਿਮ ਚਿੱਤਰ ਨ ਧੈ ਹੈ! ॥ ੩੮ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਆਪਸ 
ਮਹਿ ਕਹੈ । ਗੁਰ ਮਹਿੰਮਾਂ ਕਹੁ ਭੋਵ ਨ ਲਹੈਂ । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲਿ 
ਪਰੋ ਅਰਾਰੀ । ਮੱਖਣ ਆਦਿਕ ਚਲੋ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੩੯॥ ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾ 

“(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਉਸ (ਸਿੱਖ) ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ =ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿਚ 
ਅਗੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । (%) (ਇਹ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੈਥ ਸਾਹਿਬ) ਅਗੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚ 
ਚਲਾ ਜਾਏਂਗਾ । “ਹੈਰਾਨ੯ ਹੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ:-#ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਮੰਗਦ ਸਨ । “ਭਾਵ ਧੀਰਮੱਲ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲੈਕੇ 
ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ । <ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੈਂ` ਮੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । 

“ਖਿਮਾ, ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਬੀਤਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ । ਆਪ ਦੇ 

ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤ ਵਾਂੜੂ ਇਹ ਭੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੬੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਤ ੨੫. 

ਤੁਸ਼ਨ ਰਹੈ । ਗਰ ਕੋ ਚ਼ਰਿਤ ਲੋ ਉਰ ਲਹੈਂ । “ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਹਿਂ ਸੁ 
ਆਫੀ ਬਠੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਜਾਨਹਿ ਕੌ ਮਨੈਂ” ॥ ੪੦ ॥ ਕੋਚਿਤ ਕਹੈ 
'ਝੁਲਭ ਸ਼ੁਭ ਮਹਾਂ । ਬਹੈ ਨਦੀ, ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਹਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
ਹ਼ਾਬੰਨ ਕੋਰਾ । ਇਨਹੁਂ ਕੀਠਿ ਲੋਪ ਸੁ ਇਸ-ਬੇਰਾ॥੪੧॥ਅਸ ਵਸਤੂ ਪੁਨ 
ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਕੌਨ ਗਰ ਸੈਗ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਵੈ । ਕਰਯੋ ਨਿਫਲ ਜਲ 
ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਯੋ। ਕਿਤ ਬਹਿ ਜਾਇ; ਕੌਨ ਲੋ ਪਾਯੋਂ?॥ ੪੨॥ ਪਿਖਤਿ 
ਠਾਲਕੀ ਰਿਦਾ ਤਪਾਯੋ । ਨਹਿ ਸੁਤ ਸੋਂ ਪੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । ਮਾਰਗ 
ਢਫੇ ਜਾਹਿ ਅਗਵਾਈ । ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਫਕੀਰ ਸਮੁਦਾਈ ॥੪੩॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਕਤ ਮੱਖਣ ਦੇਖਿ । ਧਰੀ ਮੌਨ ਬਿਸਮਾਇਬਿਸ਼ਖ਼ । ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ 
ਕਛ ਲਖਿ`ਸਰਬੱਗਤ।-ਹਮ ਕਯਾ ਜਾਠਿ ਸਕਹਿੰ ਅਲਪੱਗੜ-॥ ੪੪ ॥ 
ਕੌਰ ਤੀ ਨ ਪ੍ਰਭਾ੫ ਸੁਰਜ ਕ੍ਿ ਥੇ ਝਿਕਾਦਤਿ ਥਜੇ 'ਸ੍ਰੀ ਠੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਗ ਕਫਨਣੇ ਨਾ% ਚਤੁਰ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸ ॥ ੨੪ # 

੨੫. [ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਨੇਗ ਪੁੱਜਾ, । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਗੁਮਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰਿ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਿਹਾਰਿ”। ਉਰ 
ਨਉ 
ਧੀਰਮਲ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ”। “ਜਲ ਤੋ ਲਿਹੁ ਨਿਕਾਸਿ ਬਿਨ ਬਾਰਾ? । 
ਜੈ ਅਬਿ ਸਾਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹਾਥ । ਤੋਂ ਅਤਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਸਾਥਾਂ ॥੨॥ ਜੋ 
ਨਹਿ ਨਿਕਸਕੋ, ਕੈ ਗਰ ਗਯੋ” । ਦੁਲਭ ਗਿੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਸਤਿ ਭਯੋਧੀਰ- 
ਮੱਲ ਸੋਂ ਠਾਨਜੋ ਹਾਸ। ਜਿਸ ਪੁਤਿ ਕਹੋ ਕਿ 'ਲੇਹੁ ਠਿਕਾਸਿਂ-॥ ੩॥ 
ਏਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਮਾਂਚਗ ਜਾਤੋ । ਕਹਿਬੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਤਲਾਤੋ” !ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ! 

ਸੁਨਹੁ ਗਿੰਥ ਕੀ ਕਥਾ । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਚਰੋਂ ਜਥਾ॥ ੪॥ ਸੋ ਨਰ 
ਪਹੁੰਚੜੋ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ । ਅਦਭੁਤ ਗਾਥਾ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ 
ਬਦਨ ਸਿਧਯੋ । ਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਤਿਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥0॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਭਿ 
ਕਬਾ ਉਚਾਰੀ । “ਮੈਂ ਆਵਤਿ ਇਤ, ਜਥਾ ਨਿਹਾਰੀ੯ । ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ਼ 
ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ । ਦੇਖੇ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ ਤੀਰ ॥ ੬॥ ਕਹੈਂ' ਜਿੱਖ ਸੋਂ-ਗਿਰੰਬ 

“ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਤਿ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । "ਕੌਣ ਪਾ ਸਕੇਗਾ । “ਕਰਤਾਰ 
ਪੂਰਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ (ਸੁਨੇਂਹਾ) ਸੁਣ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਕਤ ਵੇਖਕੇ । ੯ਭਾਵ 
ਸੁਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ । “ਤੇਰ ਤੋ` ਬਿਨਾ । =ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ) 

ਭਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ?ਗਲ ਗਿਆਂ । %(ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ) (ਛੇਤੀ) ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਕਾਹਲੀ ਕਰਦ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ਼ ਸੂਰਜ । (੪੦੬੭ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੨੫. 
ਲੱਦ << -<- ਆ =ਜਅਤਮ=ਰ.....੍%ਨ====ਲ=-=--= =ਦ=ਦਲਦਦ=..---== ਲਟ ਲਾਲ -==== << ਅਕਲ 

ਲਿਜਾਵਹੁ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ- ਇਤਿ ਆਵਨਿ ਕੋ ਕਿਨਹੁਂ 
ਨ ਮਾਨੀਤਬਿ ਧਰਿ ਦੀਨਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਚ ਪਾਠੀ ॥%ਮਮੋ ਸੈਗ ਕਹਯੋ-ਤਹਾਂ 
ਤੂੰ ਜਾਤਿਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਿ ਦੀਜੈਂ ਇਹ ਬਾਤਸੋਂਪੜੋਗ੍ਰਿੰਥ ਬੀਚ ਦਰੀਆਉ। 
ਆਉ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਸਲੇ ਜਾਉ-॥ ੮॥ ਮੈਂ' ਗੁਰ ਤੋਂ ਸੁਨਿ ਦੇਖਤਿ ਭਯ। 
ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਤਹਾਂ ਧਰਿ ਦਯੋ । ਚਲਿ ਤੂਰਨ ਹੀ ਮਾਰਗ ਆਯੋ । ਤੁਮਰੋ 
ਹਿਤ ਇਹ ਆਠਿ ਸਨਾਯੋ? ॥ ੯॥ ਬਿਨਾ ਰਿੰਥ ਝੂਰਤਿ 'ਮਲ ਧੀਰ”। 
ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਪੀਰ ਗਹੀਰ ਅਧੀਰ । ਸੁਨਤਿ ਬਾਤ ਕੌ ਰਰਖ ਉਪਾਯਹੁ। 
ਜਾਨਕੋ ਰਿਦੈ, ਮੋਹਿ ਢਿਗ ਆਯੋ॥੧੦॥ਬੁਬਨਿ ਲਗਯੋ“ਨੀਰ 'ਸੰਹਿ ਕੈਸੇਂ। 
ਰਹਹਿ ਸਬੂਤ ਸੁ ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ / ਕਾਗਤ ਭੀਗ ਜਾਹਿ ਗਰ'#ਸੋਈ । ਲੋਹਿਂ 
ਨਿਕਾਸਿ ਕਾਜ ਕਯਾ ਹੋਈ? ॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਮਸ਼ੈਦ ਬੋਲਯੋ ਮਤਿ ਖੋਟਾ। 
ਇਹ ਕ੍ਕਾਂ ਕਰਯੋ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਹੋਟਾ? ਬਝੇ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਹਾਥਿ ਨਿਸ਼ਾਨ। 
ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮਵਾਨ ਸਮਾਨੀ”॥੧੨॥ ਗੁਰ ਮੈਗਤਿ ਜਿਹ ਦੇਖਨਿ ਚਹੈਂ 1 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈਂ' ਪਾਪ ਬਡ ਦਹੈਂ । ਹਮ ਤੋ ਅਰ ਆਪਠਿ ਤੇ ਖੋਯਾਂ । ਇਸੇ 
ਮਹਿ ਕੌਨ ਭਲੋਂ ਨਿਜ ਜੌਯੋ ॥ ੧੩॥ ਪੁਨ ਤੁਮ ਬੈਂਚ ਹਾਸ ਕਰਿ ਭੇਂਜ- 

ਤੋ ਨਿਕਾਸਿ ਕਰਿ ਲੋਜਾ-ਬਡੋ ਕਾਜ ਤਿਨ ਦੀਨਿ ਬਿਗਾਰੀ । 
ਆਇ ਕੋ ਕੋ ਸਕਹਿ ਸੁਧਰ ੧੧੪੪ ਧੀਰਮਲ ਜਤਵਨਿ ਚਿਤਵੈਤਾਂ। 
'ਬੋਲਕੋ ਸਭਿ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਬਿ੍ਤੈਤਾ । “ਮਾਛੋ ਹੀ ਤੈਂ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰ । ਭੋਉ 
ਦੋਖੀਏ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥ ੧੫ ॥ ਲਘੁ ਬਯ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਬੜੈ 
ਗੁਰੂ ਭੀ ਠਾਨਤਿ ਆਦਰ । ਭੂਲ ਨ ਕਬਿਹੂੰ ਕੂਰ ਬਖਾਨਾ । ਭੇਹੜੋ ਸਦਾਂ 
ਮਨ ਸਦ ਗੁਨ'ਸਾਠਾ॥੧੬॥ਅਬਿ ਭੀ ਪਿਖਹੁ ਬਕਾਂਲੇ ਮਾਂਹਿ । ਹਮ ਕੈਸੇ 
ਕੀਨੀ ਸੈਗ ਤਾਂਹਿ । ਸੀਲ ਸਾਧਿ ਤਿਨ ਕਛ ਨ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਹਮ ਪਰ 
ਪੁਨ ਕੀਨਸਿ ਉਪਕਾਰਾ ॥ ੧੭ ॥ ਲੁਟੀ ਵਸਤੁ ਭੋਂਜੀ ਤਤਕਾਲਾ । ਨਿਜ 
ਪੂਜਾ ਸੈਗ ਦੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਇਮ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਨਿ ਆਂਵਹਿ ਕਾਰ । 
ਯਾਂਤੇ ਲਖੀਯਤਿ ਸਾਧੁ ਉਦਾਰ ॥ ੧੮ ॥ ਭੋਰਾ ਬਹੁ ਸੁਭਾਵ ਜਿਨ ਕੈਥਾਂ । 

“ਘਰ ਮੱਲ । “ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ । 5ਜੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਂਡੇ ਕਿਸ ਕੌਮ । 
ਐਗੁਰੁ ਤੈਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ) ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ? । “ਸਤਿਕਾਰ 

ਸਹਿਤ ਖ਼ਹਾਂ ਖ਼ਹਾਤਮ ਵਾਲੀ । $ਅਪਣੇ ਕੋਲੋ” (ਬੀ) ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ । ?ਸੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੋ 
ਸੈਂਜੂਕਤ । ਰ #ਪਾ:-ਡਰ । 

ਰਤ 



੬ ਦਤਾਂ ਜਿਸਹਿ ਬਿਚਾਗਾ ॥ ੨੫ ॥ ਹਾਸੀ ਕਰੀ ਤੋਹਿ ਖਿਗ 
ਮੈਂਸੇ । ਜਗ ਮਹਿ ਹੌਗਾ ਹੁਇ ਹੈਂ ਜੈਸੇ। ਖੋਜਹਿਂ ਜਬਿਹੂੰ ਜਾਇ ਬਿਪਾਸਾ । 
ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਕਰਹਿ ਸਕਲ ਨਰ`ਹਾਸਾ ॥੨੬॥ ਬਿਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਜਾਨਹਿੰ 
ਤੋਹੀ । ਨਦੀ ਸਬੇਗ” ਬਿਖੈ ਕਯਾ ਹੋਹੀ । ਬਹਕੋ ਹੋਇ ਗੋ ਜਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ । 
ਕੋਤਿਕ ਥਾਨ ਕਰਹਿੰਗੇ ਟੋਰ”? ॥੨੭॥ ਕਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੋ । 
ਦਬਮੋ ਹੋਹਿ ਸਿਕਤਾ ਪਰ ਭਾਰੋਂ।ਜੇ ਕਦਾਂਚ ਕਰਿ ਹਾਥ। ਕਾਗਦ 
ਗਰ ਹੋਹਿ ਜਲ ਸਾਬ॥ ੨੮ ॥ ਉਜਰ' ਆਪਨੇ ਕਤੋਂ' ਤੂੰ ਖੋਵਹਿਂ । ਨਹਿ 
ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਜੋਵਹਿ । ਪ੍ਥਮ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਸਭਿ ਮੋਰੇ । ਕਿਮ ਦੀਨੋ, 
ਸੋ ਲਖਯੋ ਨ ਥੋਰੇ'॥ ੨੯ ॥ ਮਹਿਮਾ ਮੈਗਤਿ ਬਿਖੈ ਬਧਾਵਨਿ । 
ਅਪਨੇ ਗੁਨ ਗਨ ਕਰਤਿ ਦਿਖਾਵਨਿ । ਜਿਸ ਕੋ ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਸਾਲੇ। 
ਅਰਪਹੈ ਆਨਿ ਖਦਾਰਬ ਜਾਲੋ॥ ੩੦ ॥ ਆਸ਼ੈ ਗੂਵ ਲਖਜੋ ਤੁਮ ਨਾਂਹੀ। 
ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਹੁ ਸ਼ੱਤ ਬਚ ਮਾਂਹੀ|” । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਜੋ ਮਸੈਦ । 
ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ, ਬਗੜਾਲੂ । “ਵਗਦੀ ਨਦੀ ! ਏਕਿਤਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ $ 
“ਚੇਤ ਢਾ ਉੱਪਰ ਗਾਰ । #ਤਾਕਤ । [ਸੈਸ:, ਓਜਸ] । “ਸੋ ਤੂੰ ਬੋੜਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ । 

#ਪਾ:-ਜੋਰੇ । (ਦੇਖੋ ਕੁਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸੈਗਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਿ ਮਾਰਨ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਵਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੂਠੇ ਕੁਸ਼ਾਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਏ । 



ਨ ਵਕ ਬੀਤ ਦਿ ਮਾਂ ਗਰ ਯਰਮੱਲ ਕਰਿ ਬਿਲਤੀ 
ਨਿਸ ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨ ਗਿਨਤੀ ॥ ੩੨ ॥ ਉਤਰਹਿ ਚਵਹਿ 

ਅਟੀ" ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਭਈ ਪ੍ਾਤਿ ਚਢਿਬੈ ਕਹੁ ਤਜਾਰੀ । ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਪਰ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੈ-ਕਰ ਨ ਕਹੈਂ ਸਦਾਂ ਸਚ ਰਰੈਂ-॥੩੩॥ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਂਦ 
ਹਟਾਵੈ । ਗਰ ਮੰਹੋਂ ਔਗਨ ਕਲਪਿ ਸੁਨਾਵੈ । ਪੁਨ ਮਿਟ ਰਹਹਿ ਸੈਦੇਹ 
ਉਪਾਇ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਨਹਿ _ਇਸਿਥਿਰਤਾਂ' ਪਾਇ ॥ ੩੪ ॥ ਆਠਹੁ 

ਜਾਮ ਸਚਿੰਤ ਬਿਤਾਵੇ । ਚਢਠਿ ਲਗੈ ਤਬਿ ਦੁਸ਼ਟ ਹਣਾਵੈ । ਕਿਤਿਕ 

ਦਿਦਸ ਬੀਤੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ। ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹਿ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਬਾਤੀ ॥ 

੩੫ ॥ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਸਕਲ ਬਿਤੈਂਤ । ਚਿਤ` ਮਹਿ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ 
ਚਿਤਵੈਤਿ । ਗੁਰ ਪਰ ਕਰਹਿ ਜਬਹਿ ਵਿੱਸ਼੍ਹਾਸ਼ । ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਦ ਸੁ ਦੇਤਿ 
ਬਿਨਾਸਿ ॥੩੬॥ ਗੁਰ ਜਸੁ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂਦ ਸਮਾਨਮੰਸਖ ਮਨ ਸੁਕਤਾੰ ਪਰਹਿ 
ਜਿ ਆਨ । ਮੁਕਤਾ ਅਨੰਦ ਅਮੋਲਕ ਹੋਇ। ਦਾਰਿਦ ਚਿੰਤ `ਸਭਿ ਦੇ 
ਖੋਇ॥ ੩੭॥ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਪ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪਰੈ । ਨਿੰਦਾ ਬਿਖ ਕੌ ਤਤਛਿਨ 
ਕਰੈ। ਬਰਾ ਕਰਹਿ ਲੋਕਨਿ ਡਸ ਜਾਇ । ਗੁਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਹਿ ਦੌਤਿ 

ਛੁਲਾ ॥ ੩੮ ॥ ਖੋਟੀ ਸੈਗਤਿ ਰੈਗਤਿ ਹੋਇ। ਕਹਹੁ ਕੌਨ ਬਿਗਵਨੇ 

ਨਹਿ ਜੋਇ। ਪ੍ਰਥਮ ਧੀਰਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪ । ਦੁਖਹਿ`ਬਿਲੋਕਹਿ ਗੁਰੁ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ॥ ੩੯ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਪਿਖਿ "- ਅਦਾਣਦ 
ਦੋਤਿ ਬਿਨਾਂਸ਼। ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਫੋਪਜਹਿ ਕਰ ਆ 

ਉਪਾਏ॥ ੪੦ ॥ ਹਠ ਕੰ ਧਾਰਿ ਚਛਨਿ ਪੁਨ ਚਾਹਾ ।=ਖੋਜੋਂ ਏਕ ਬਾਰਿ 

ਜਲ ਮਾਂਹਾ। ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਬਚਨ ਸਾਚ ਜਿਨ; ਮਾਨ੍ੋ 
ਸਾਦਰ-॥ ੪੧॥ ਅਨਿਕ ਜੁਕਤਿ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਨਾਵੈ । “ਕੜੋਂ ਚੌਰਾ 

ਹੁਇ?” ਚਵਤਿ ਹਟਾਵੈ । ਕਹਯੋ ਕਿ “ਏਕ ਬਾਰਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂ । ਗੁਰ ਬਚ 
ਮਾਰ ਗ੍ਰਿੰਥ ਸੈਂ ਪਾਊ? ॥ ੪੨ ॥ "੬੩ ਤੇ ਦਰ ੭੪ ਕੁਲ ਗਰੰਥ ਵਾਂਗ ਭਾਨ “ਪਲਕ ਪਲ 

ਰਾ _ ੨੬. [ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦਾ ਮਿਲਨਾ] । 

ਦੋਧਰਾ॥ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੌ ਤਰਾਰ ਭਾ ਕਰਿ ਕੈ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ। ਕੋਵਤ ਬਰ 
੧ਬਿਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ/“ਗਿਣਤੀਆੰ ਦੰਮਿਥਕੇ ਯਾ ਬੱਪਕੇ /ਹਣ ਰਹੇ । 'ਟਿਕਾਊਂ । 5ਸਿੱਪੀ' 

“(ਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂੰਦ) ਪਵੇਂ । ੮(ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ) ਕਿਹਾ । 

ਮਤ 



( ੪5੭ ) 

ਮਹਿ ਫ਼ਚਨੇ ਹਾਰੇ । ਲਨ ਨ ਗਨ ਤਿਲ ਨ ਹੜ ਜਰ 
'ਸਬਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਇ ॥ ੨॥ ਜ਼ 

ਬਾ ਗੁਝ ਗਲ ਲਾ ਅਨ ਵਿ ਮਨ 
ਧਾਰੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪੇਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥ ੩॥ ਪੰਚਾਂ੍ਰਿਤ 

। ਜੇ ਕਰਿ ਗਿੰਥ ਜਾਇ ਮੈਂ ਪਾਵੋ?। ਇਮ ਮਨੌਤ ਕੋ 
ਅਲੀ ਹਯ ਪਰ ਚਕ ਸਨ ਸਭ ਹੇਰ ॥੪॥ ਹਰਪਰੇ ਲਖ- 

' ਔਰ ਨ ਭਲੋ ਬਡੇਰੋ-। ਗਮਨਯੋ ਮਾਰਗ ਲੀ 
ਨ; ਰ ਚਲਜੋ ਮਸੈਦ ॥ ੫॥ ਤਿਸ ਨਰ ਕੋ ਲੈ 
ਜਲਿ ਕੇਰ3 ਹੈ। ਆਨਿ ਖਿਪਾਸਾ ਤੁਠਾ ਧਰਰੋ ਹੈ। ਜੇ ਖਾ 

ਰ ਸ਼ਤਾਵਨਿ ਕੀਨਾ । ਦੇਖਿ ਤਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਦੀਨਾ॥੬॥ ਤੰਬੂ ਅਰ ਕਨਾਤ 
ਲਗਵਾਏ । ਤਜ਼ਨਹਾਰ“ ਨਰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਸਭਿ ਕੋ ਦੀਨਸਿ 
'ਮਥਿਕ । “ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਪੁਰਵਹ ਮਮ ਆਸਾ ॥ ੭ ॥ ਧਨ ਗਠਨ 
ਵੈਚੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਚੀਗਜਬਿਹੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਕਾਇਹੋ ਤੀਰ”। ਸਨਿ ਕਰਿ ਬਰੇ ਬੀਚ 
ਬਹੁ ਪਾਨੀ । ਪਾਏ ਜਾਰ ਬਿਥਾਰਿਂ ਮਹਾਨੀ ॥ ੮ ॥ ਖੋਜਨਿ ਲਗੇ ਵਿਰਹਿੰ 
ਜਲ ਮਾਂਹੀ । ਕੋਵਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਾਇ ਸੇ ਨਾਂਹੀ । ਖ਼ੋਜਹਿ ਕਰ ਸੋਂ, ਟਭਕੀ 
ਮਾਗਹਿਂ । ਇਡ ਉੜ ਬਿਚਰਹਿੰ,/ਜਾਰ” ਪਸਾਰਹਿਂ ॥੯॥ ਵਿਰਹਿੰ ਮੱਧ ਅਰ 
_ਵੋਲਹੁੰ ਬੀਰ । ਜਹਿਂ ਬੋਰੋ ਅਰੁ ਦੀਰਘ ਨੀਰ । ਅਨਿਕ ਬਿਖਿਨਿ ਕੈ 
ਜਭਨ ਰਚੈਝੈ । ਜਲ ਮੈ' ਲੈ ਹੁਇ ਕਿਤਿਕ ਵਿਖੋਤੇ ॥੧੦। ॥ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

<< 1 ਅਸੂ ੨੬. 

5 
। 
ਤਤ ਤੂ ਡੇ 

ਕੋ ਕਿਤਿਕ ਮਠਾਵੈਂ । “ਕਰਹੁ ਕ੍੍ਿਖਾ ਜਿਮ ਗ੍ਰਿੰਥ ਸੁ ਵੈਂ?। ਕੇਤਿਕ 
ਸੀ ਜਾ ਵਾਜਾ ਤੇ ਕਰੇ॥ ੧੧॥ ਥੀਰ 
ਖੱਲ ਬਹੁ ਦੇਤਿ ਦਿਲਾਸਾ । #ਸ਼੍ਹੀ ` ਗੇ ਆਸਾਂ । ਮੰਜੀ 
ਸਹਿਤਗ੍ਰਿੰਥ ਜੀ ਪਾਵਹਿੰਪਇਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਵਹਿ॥੧੨॥ ਅਚਹੁ 

_ਭਿਹਾਵਲ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ। ਕਰੈ ਹਸੇਸ਼ ਕਿਤਿਕ ਵਿਨ ਜਾਇ । ਜਨ 
ਜਜੋਂ ਭੈ ਧੀਰਮਲ ਤਿਨ ਕੌ । ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ਜਡਨ ਕਰਹਿ ਤਨ ਮਨ ਕੋ॥ 

_ ੧੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿ ਦੁੜਿਯ ਦਿਨ ਬੀਤ੍ਹਾ । ਚਿੰਤਾ ਹੋਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ 
'ਬਰ੍ਲਾ ਧਨ ਦੇਾ ਮੰਨ ਕੇ । "ਜਾਲ ਸਾਰ ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਨੂੰ । ₹ਕੌਢੇ । “ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ । 5ਚੌੜੇ 
ਕਰਕੇ । “ਜਾਲ । ਟੁੱਭੀਆੰ ਮਾਰ ਕੇ । ੯ਪਾਂਵਾਂਰੇ । 



ਜਾਸਿ ੧੧। ਮਧੂ ੧੬. 

ਚੀਤਾ । ਕਹੈ ਜਿ ਠਰ', ਬਲਵਾਯੋ ( 
ਨਾਂਹੀ ਊ॥ ੧੪॥ ਗੋ: ਗਜ ਤਿਆਦ ਗਹਸੀ”। ਭਜੋ ਸਥਿਰ ਕੈ 
ਆਰੀ ਬਹਤੋਂ।ਸਨਿ ਕੈ ਪੁਨਹਿੰ “ਨ ਮਮ 

|" ਦਲ=ਆ ਮਮ ਲਨ ਦੇ ਤਰ, ਕੇ ਜਨ ਨ ਥਗ 
ਬਹਾਵਨਿ ਕਰਯੋ । ਇਸ ਤੇ ਤਰੈ ਔਰ ਖੁਜੰਵਾਈਏ । , ਮਿਹਨਡ ਕਰੋ” ਸੁ 
ਦਰਲਭ ਪਾਈਏ ॥ ੧੮ ॥ ਸਲਿਤਾ ਇਿਥੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਾਂ। ਉਰ ਨਿਸ਼ਾ 
ਫੀਜਹਿ ਦਿਵ ਮਹਾਂ । ਪੀਰਮੁੱਲ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਉਚਾਂਂਕਤੋਂਹ ਨ ਪ੍ਰਪੰਡ 
ਖੋਜਤਿ ਹਾਂਰੇਂ॥੧੯॥ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਨਿਕਸਹਿ ਜਤਨ ਬਤਾਵਰ ।ਮਮ ਆਂਗ- 
ਵਨਿ ਇਹਾਂ ਸਫਲਾਵਹੁ। ਟੁਕਕੀ ਮਾਂਰੰਰੋਂ ਸਿਕਤਾ ਹੋਤਹਿੰ । ਹਾਬਨਿ ਡੋ 
ਦਾ ਜਲੇ ਯੁਤਿ ਪੋਗਹਹੰ॥੨੦॥ਕਰਜੋ ਣਿਕਾਵਨ ਜਹਾ ਬਡਾਵਹੁ। ਡਿਹ 
ਤਰੇ ਦੂਰ ਖੁਜਵਾਂਵਹੁ” । ਸੋ ਨਰ ਬੋਲਜੋ ਪੁਨਹਿ ਬਤਾਵੈ/ਜੇ ਤੁਮ ਚਹਦੂ 

ਬਿੰਹ ਜੀਵ. ੨੨੩ ਕਹ ਵੀਠ ਰ੍ਰੈ ਆਪ ਅਗੇਰੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਢ ਬਛ 
ਮਾਨੋ ਖ਼ੇਗੇਹ੍ਰੈ ਠਿਸ਼ਕਪਟ ਤਜਹੁ ਅਹਿਮਤ' ਕੌ। ਧਰਹੁ ਭਾਂਢਿ ਸੂਧਾ ਕਵਿ 
ਜ਼ਿਤ ਕੋ ॥ ੨੨ ॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਸੁਖ ਧਾਂਮ । ਤੋਗ ਬਹਾਦਤ 
ਲਗਿ ਲਿਹ ਨਾਮ । ਸੰਭਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਅਰਾਧਨਿ ਅਬੋ । ਮਨ ਮਰਿ ਮਾਂਨਿ 
ਮਨੋਤਨਿ ਤਬੇ ॥ ੨੩॥ ਅਬਿ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਕਾਜ। ਗੁਰੁ _ 
ਨਿਬਹਾਹਿੰ ਨਾਮ ਕੀ ਠਾਂਜ । ਔਚਕ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇਕ ਆਇ । ਤਤਛਿਠ 
ਦੁਲਭ ਗਿੰਬ ਲਿਹੁ ਪਾਇ” ॥ ੨੪ ॥ ਧੀਰਮੱਲ ਬਾਨੀ ਸੁਨਿ ਮਾਨੀਕੀਨਿ 
ਸ਼ਰਾਹਨਿ “ਨੀਂਕ ਬਖਾਨੀ । ਕੋ ਅਸ ਅਹੈ, ਕਾਜ ਕੇ ਪਚੇ। ਸਗ੪ 
ਜਤਨ ਤੋ ਸਿੱਖ ਨ ਕਰੇ? ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਹੋਇ ਮਨ ਬਾਂਠੀਪਟ 
ਅਰ ਪਾਲ ਪਖਾਰਸਿ ਪਾਨੀ । ਸਰਲ ਰਿਦਾਂ ਕਰਿ ਹੌਂਇ ਸਿ ਖਰਯੋਂ । ਨੌ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਜੋ॥ ੨੬॥ ਪੰਚ ਬਾਰਿ ਸ਼ੱਛਿ ਲੈ ਕਰਿ ਨਾਘ/ 
“ਜਿਸ ਨਰ ਨੈ (ਅ/ ਕੇ) ਕਿਹਾ ਸ। “ਕੀਤਿਆਂ । ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ । ਜਲ ਸਹਿਤ (ਰੇਤ 
ਹਦਾਂਵਦੇ ਹਨ (ਮੋਰ ਟੋਭੇ ਆਦਿਕ)(ਅ) ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਫੌੜਕੇ ਜਲ ਸਣੇ (ਗਾਵ ਭੱਜੇ ਹੋਈ ਬੱਚ 
ਲਈਏ(ਗੁਰੂਰੀ੍ਬਜੀ)“ਹੇਕਾਰ“ਸੁਖੱਲੋ ਜਤਨਵਾਲੀਸਿੱਖਿਆ,ਤੇਅਮੱਲ)ਨਾਕਗੇਥਛੋਂ ਗਿਆਂ 1 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ ( ੪੦੭੨) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰ ੨੬, 

ਕਰ ਕੋ ਜੋਰਤਿ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਣਾਮ । “ਅਪਨੋ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੀਜੈ । ਪਾਨ 
'ਨਿਸਾਨੀਂ" ਕੋ ਬਿਦਤੀਜੈ ॥੨੭॥ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਤਪਣ ਕੋਰ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਕਰਾਇ ਤਿਨ ਹੇਰਿੰ” । ਇਿਮ ਸਭਿ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ । ਖਰੇ 
ਹੋਇ ਸਲਿਤਾ ਕੋ ਪਾਸ॥ ੨੮ ॥ ਨਵ ਗਰਅਨਿ ਕੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਠਮੋ। 

ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਰ ਤਿਹ ਸਮੋ । “ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੀ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ । 
ਚਿਤਵਤਿ ਜਹਿਂ ਕਹਿ; ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤਿ॥੨੯॥ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ' ਤਤਕਾਲ । 
ਤਮ ਤੇ ਨਹਿ ਕੋ ਅਪਰ ਬਿਸਾਲ? । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕਹਿ ਸਿਰ ਧਰਿ ਧਰਨੀ। 
ਪਰਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ਼ਰਨੀ ॥ ੩੦ ॥ “ਇਮ ਕਹਿ ਬਚ ਨਰ ਮੁੜ 
ਢਿਗ ਭੇਜਾ ਆਇ ਧੀਰਮਲ ਗਿ ਸੁ ਲੋਜਾ-।ਸੋ ਬਚ ਪੂਰਨਿ ਕੀਜਹਿ 
ਅਬੈ। ੫੬ ਵਿ 
ਉਚਾਰੇ । ਬੈਦਨ ਕਰੜਿ ਭਏ ਸਿਖ ਸਾਰੇ । ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ ਨਰ ਬਿਚ 

ਰ। ਖਜ਼ੋ ਧੀਰਮਲ ਸਰਿਤਾ ਤੀਰ॥੩੨॥ਟੁਕਕੀ ਮਾਰਿ ਹਾਬ ਜਬਿ ਵੇਰਾ। 
ਰਤ ਸਿਕਤਾ ਗਨ ਕੌ ਪ੍ਰੋਰਾ। ਤਬੰਹਿ ਪੰਘੂਰੇ ਕੋ ਬਡ ਪਾਵਾ । 
ਣਾ ਸਰਸਾ ਨਿਕਸਯੋ ਜਲ ਤੇ ਵਹਿਰ 
ਚਿੰਤਾ ਤਜਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪਾਯੋਉਪਰ ਸਿਕਤਾ ਕੇਤਿਕ ਪਰਜੋ। 
ਸਕਲ ਅਛਾਦਨਿ ਕਰਯੋ ॥ ੩੪॥ ਸੁਨਿ ਹਰਖ ਦੀਰਘ ਤਿਸ 
ਆਲ ਪਲੀ ੨ ਘਨ 

ਰਧ ਉਠਾਰੈਂ ॥ ੩੫ ॥ ਮਾਨਵ ਚਾਰ ਲਗੇ ਚਹੁੰ ਓਗੇਗਹਿ 
ਕੀਨਸਿ ਬਡ ਜੋਰੇ । ਪਰ ਕੋ ਨਿਕਾਸਿ ਲੇ ਆਏ । ਦੇਖਤਿ 

ਪਦ“ ਤੀਰ ਪਰ ਜਬਹਿ ਟਿਕਾਵ।ਸਭਿਨਿ 
ਪਹੁੱਥਿ ਤਹਿੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ। ਨਿਚੁਰਤਿ ਨੀਰ ਧੀਰਮੱਲ ਹੇਰਤਿ" । 
ਹਾਬਨਿ ਸ਼ਿਕਤਾ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਗੇਰਤਿ ॥ ੩੭ ॥ ਉਪਰ ਤਿਸ ਕੇ ਪੰਚ ਰੁਮਾਲ । 
ਦੋਇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੁੰਦਰਲਾਲ । ਤੀਨ ਰੁਮਾਲ ਤੂਲ" ਕੇ ਹੁਤੇ । ਖੋਲੰਨ ਕਰੇ 
ਆਪ ਕਰ ਤਿਤੇ ॥੩੮॥ ਨਿਕਸਜੋ ਰਿੰਥ ਬਿਲੋਕਜੋ ਤਬੈ। ਉਪਰ ਜਲ 
ਸੋਂ ਭੀਜਜੋ ਤਬੈ । ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬਸਤ ਤਬਿ ਤਰੇ ਬਿਛਾਏਆਤਪ ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ 
ਲਗਾਏ॥੩੯॥ ਖੋਲਿ ਬਿਲੋਕੜੋ ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਏ । ਊਪਰ ਤੇ ਭੀਗਜੋ 

ਹਿਤ 

[ਤਤ ਫੜ੍ਹ ਉਚ 

8 ਸਿ 



<< ਲੋ ਿ====੬->੩॥੦" ਅੰ ਮਸਘ੨.. 
ਅਚੋਭਾ ਲਹੇ । ਜਬਿ ਕੋ ਧਰਯੋ ਦਿਵਸ ਤਬਿ ਗਿਨੇ । ਤੌਂਦਸ ਬੀੜੋ ਭਿਸੋ 
ਲਰ ਭਨ ॥ ੪੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ਬਚਾਯੋ। ਨੀਰ ਬਰਨ” ਪ੍ਰ ਰ 

ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੪੨॥ ਚੌਰ ਢੁਰਤਿ ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸੋਇ । ਮੈਖ ਬਜਾਇ ਸ਼ਬਢ 
ਬਡ ਹੋਇ । ਅੰਜੁਲ ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਕੇ ਬਰਖਾਵੈਂ । ਰੰਦਤਿ ਗਨ ਮਾਲਾ ਲਰ- 
ਕਾਵੈਂ ॥ ੪੩॥ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਚਲਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਸਭਿਨਿ 
ਮਹਿ ਭਾਗੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਨਰ ਸਾਰੇ । ਹਿਤ ਆਦਰ ਹੁਇ ਸਿਲੋ 
ਅਗਾਰੇ ॥ ੪੪॥ ਪੁਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਯੋ ਉਛਾਹੂ” । ਨਮੋ ਕਰਹਿੰ ਅਚਰਜ 
ਮਨ ਮਾਂਹੂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਰ ਸਭਿ ਗਿੰਥ ਕਹਾਨੀ । ਦਿਨ ਤ੍ਰੋਦਸ'ਮੰਹਿ 
ਛਯੋ ਨ ਪਾਨੀ॥੪੫॥ ਉੱਤਮ ਸਦਨ ਬਿਖੇ ਲੈ ਗਏ । ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਲੜ 
ਨਾਂਰੀ ਭਏ। ਦੀਪਮਾਲਿਕਾ ਨਿਸਾ ਮਬਾਰੀ। ਗਰੀ ਬਜਾਰਠਿ ਘਰ ਘੱਚ 
ਸਾਕ 9॥ ਮਾਪ ਨ ਘਨ ਪਗ ਘਨ ਵਲ, ਜੋਤ ਗਗਨ ਅਗ 
ਨੇ ਕੀਨਿ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੀਰਮੱਲ ਬਹੁ ਕਰੀ । ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਧਨ ਤਿਬ 
ਘਰੀ ॥ ੪੭॥ ਕਰਿ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਬਰਤਾਯੋ । ਤਿਪਤ ਹੋਇ ਸਭਿ 
ਨਰ ਖਾਯੋ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਕਰੋ ਬਖਾਨਿ । ਦਿਨ ਦਿਨ ਪੰੜਿ 
ਉਤਸਾਹ ਮਹਾਨ ॥੪੮॥ ਗਰਜੋ ਸੁਪੇਦਾ“ ਕਾਗਦ ਜੋਇ । ਅਪਰ ਲਰਸੱਏ 
ਸੁਧਾਰਯੋ ਸੋਇ । ਅਬਿਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਤਿਂ ਪੱਤ੍ਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਤਿ ਕਵੀ ਹਮ ਆਪ 
ਨਿਹਾਰੇ ॥੪੯॥ ਪੂਜਾ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿਂ ਬਡੋਰੀ । ਆਇ ਅਕੋਰ ਧਨਾਦਿ 
ਘਨੋਰੀ।ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਅਬਿਲੋਂ ਦਰਸੈਰ!ਰ ਕਰ ਕੋ ਲਖਿ ਸਭਿ ਕੋ ਹਰਸ਼” 
॥੫੦॥ ਤਬਿ ਤੇ ਧੀਰਮੱਲ ਕ ਧਾਮ। ਰਹੈ ਗਿ੍ੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਭਿਰਾਮ। ਤਿਸ 
ਕੀ ਕੁਲ ਕੇ ਲੇਤਿ ਅਕੋਰ । ਅਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਕਰਿ ਕੈ ਜੋਰ ॥੫੧॥ ਆਦਿ 
ਹੀ ੂ----ਸਆ-ਦ 
ਭੈਟਾ ਜੋ ਦੇਯ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਸਗਰੀ ਲੋਂਯ ॥ ੫੨॥ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹਿ 

ਭਾਵ ਉਪ੍ਰਂ ਜਲਦ ਤੇ ਹੀਆ ਡਿੱਜੰਗਆ ੨ ਕਜਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੇਇ# 
ਉਤਸਾਹ ਹੋਇਆ । ਬਾਲੀ । “ਹਾਸ਼ੀਆ । $ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ । “ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੇਥ ਦਾ ਜਾਣਕੇਂ 
ਸਭ ਕੋਈ (ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ) ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੭੪ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੭, 

ਲੀਨੱਸਿ ਛੀਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤ ਕੋ ਜਾਨਿ ਪ੍ਬੀਨ' । ਪੁਨਹਿੰ ਭਵਿੱਖਕਤ 
ਗੀ. ਧਨੀ, ਕਹਿ ਪੰਥ ਕੀ ਗਹਿ ਤਿਨ ਪਹੀ॥ ੫੩॥ ੧੩੩ ਗੁ 
ਪ੍ਰਤਾਂਪੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੈ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ ਗੰਥ ਸਹਿਕ ਬਿਪਸਾਂਪਰਕਿਗ ਬਚਨਨੈ ਨਾਮ 
ਘਸ਼ਟ ਬਿੱਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥੨੬॥ ੨੭, [ਅੀਦ ਪਰ ਵਸਾਉਣ ਕਾਨੀ ਥਾ ਆਉਣੀ । 

ਦੇਰਚਾ ॥ ਗੁਰੁ ਗਿੰਥ ਗਾਥਾ ਜਥਾ ਕਥੀ ਸੁ ਮੈਂ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਅਬਿ ਪ੍ਰਸੈਰ, 
ਲੌਸੇ ਗੁਰੂ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸੁਖ ਪਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਦੀ ਗ੍ਰਿੰਬ ਸਾਹਿਬ 

ਚਰ ਘਰ, ਵਾਸ ਬਦ ਗਨ ੜੀ ਆ =ਖ= 

ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਭੋਗ ਤਬਿ ਪਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਅਰਦਾਸ ਸੀਸ ਸਭਿ ਠਜਾਯੋ । 
ਘਗ਼ਰੇ ਵਾਹਨ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੀ । ਡੋਰੇ ਅਰੁ ਸਮੇਦਨ ਅਸੁੱ ਭਾਰੀ ॥੫॥ 
ਅਹਿਰ ਬਸਤ ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਗਾਏ । ਪ੍ਰਥਮ ਖੜਗ ਸੁੰਦਰ ਗਰ ਪਾਏ । 

ਬਚਨ ਮੁਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਖਰ ਧਾਰਾ” । ਸਰ ਖਰ“ ਭਰਿ ਤਰਕਸ਼ ਗਰ ਧਾਰਾ ॥ 
ਵੰ॥ ਧਨੁਖ ਹਾਬ ਗਹਿ ਤੇ ਅਸਵਾਰ । ਮੱਖਣ.ਸੈਗ ਲੋਕ ਗਨ ਲਾਰਾ । 

ਸ£ ਸਨੇ -ਚਲਿ ਪੰਥ ਗਸਾਈਂ' । ਕਰਿ ਤੇਰਾ ਨਿਸ ਆਇ ਬਿਤਾਈ ॥੭॥ 
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਂਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ । ਬਿਦਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿ ਕੋਈ। ਲੋ 

ਕਰਿ ਘਰ ਤੇ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ। ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਓਰ॥੮॥ ਮਾਕਗ। 
"ਪ੍ਰਬੀਨ (ਨੌਵੇਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਦਾ ਮਤ ਜਾਣਕੇ । “ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿਦੀ ਜਾਂਣਕੇ ਜਾਗੇ । 

ਬਹੇ । “ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ । “ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ (ਨਾਲ) । #ਕਤਰ । (ਅ) ਨਾਲ। _ 
#ਇਹ ਆਦਿ ਬਾਬਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਭਾਈ ਧੀਰਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਸੈਂਤਾਨ ਪਾਸ 

`ਹੁਣ ਤੈੱਘ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੈਕਾਂਤ ਦੇ ਸੈਂਕਾਂਤ ਸਭ! ਮੈਂਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ 
ਦੂਰੋਂ ਪੇਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਗਾਂਤੇ' ਭੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉ ਦੇ ਹਨ । ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ 

ਸਨ; ਤਦ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆਂ । 

ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਾਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ _ਰਾਤ ਬਿਸ਼ਰਾਮ 

ਕੀਤਾਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ । ਦਹੀਂ 

ਬਾਈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸੁਠੀਂਦੇ ਹਨ । 



ਰਲੀ ਤਬਿ ਮੰਗਵਾਈ । ਕਰਨਧਾਰ” ਆਨੀ ਸਹਿਸਾਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਿਡੇ 

ਜਗ ਜਨਨੀ ਈਸ਼ੁਰੀ ਅਕੇਵੀ॥੧੫॥ਕਰਨੀ ਬਿਦਭ ਭਵਿੱਖਮਥ ਜਾਨੀ।। 

ਝੈਗ । ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੇਰਾ ॥ ੧੬ ॥-ਪੰਰਿ ਅਰੁ ਗ੍ਰਾਮ ਅਪਰ 

ਸੋਢੀਨਿ । ਕਰਹਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੈਸ਼ੀ ਜੀਨ । ਬਹਿ ਨਿਵਾਸ ਜੈ ਬਧਹਿ 
ਬਿਖਾਦ।ਦੇਖਿ ਪਰਸਪਰ ਬੈਧਹਿੰ ਬਾਵਾ” ॥ ੧੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਵ- 

੧ਮਲਾਹ ਨੇ । “ਪਾਰਲੇ ਕੌਂਢੇ । ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ । “ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ । “ਸਮੁੰਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਂਲੀ । 

ਬਪਹਾਂੜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ! “ਬਰੜੇ ਬੈਨ੍ਹਣਰੀ । ਰ 
#ਬਿਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੁਹ ਦਾ ਹੀ ਇਕਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੀ ਹੈ ਲਿ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਰੱਰਿ 

ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਕੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਝਭਪੂ 

ਸਦਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਦੀ, ਮੁਹਰ, ਝਵਰ ਆਦਿ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਸਾਮਨ ਅਰਖਕੇ ਸਾਰੇ ਪਚਿੜਾਟ 

ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰੱਖਿਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪਿੜ। ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਫਾਰ਼ ਨਾਲ਼ ,ਅਤਿ 

ਸਨੇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਊ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ 

ਥੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤਾਉ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਤੱਕਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਮੀਲ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਭੋਡਾ 
ਲਾਯਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਾਮ ਢਾ ਨਗਰ 'ਬਸਾਂਯਾ । ਦਿਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਕੋਈ ਛਿਸ਼ਾਨ 

ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਸੀ । ਵੇਖੋ ਰੁੜ ੩ ਅੰਸੂ ੬ ਅੰਕ ੨੭ ਢੀ ਹੇਨਲੀ ਟੂਕ । 



ਰੀ ਗੁਰ ( ੪੦੭੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੨੭, 
ਪੂਰਿ ਨੌਰੇ । ਤਹਿੰ ਜੇ ਬਸਿਹੈਂ ਪਗੰਹਿ ਬਖੇਰੇ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹ ਭਾਂਤਿ 
ਬਿਚਾਰ।ਨਗਰ ਬਸਾਯੋ ਚਹੈਂ ਠਿਆਰ॥੧੮॥-ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਗੁਰੁ ਜੋਤਿਕ 
ਭਏ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ ਕਿਏ। ਤਿਮ ਅਪਨੋ ਹਮ ਅਬਹਿ 
ਬਸਾਵੈਂ । ਪੁਨਹਿ ਸ਼ਰੀਂਕਾ ਕ੍ਰੈਨ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੯॥ ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਾਸ ਕਰਹਿ 
ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਸੈਂ । ਮਤਸਰ ਤੇ ਨ ਤਪੈ ਕੋ ਉਰ ਮੈਂ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 
ਕਾਰਨ ਇੰਦੂ । ਬਿਰ ਭਏ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਦੂ ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਪੰਜ 
'ਸੈਗਤਾਂ ਆਵੈਂ । ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵਸਤੁ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਮ- 
ਦਨੀ ਬਹੁ ਹੋਇ । ਦੇਗ਼ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਮਿਯੈ ਦੋਇ ॥ ੨੧॥ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ 
ਮਸੈਦ ਗਨ ਅਹੈ'। ਗੁਰੂ ਭਏ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਥਿ ਲਹੈਂ । ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਖੈਸ 
ਪਵਿੱਤਾ । ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਝੈਂਡਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ॥ ੨੨॥ ਭੇਂਟ ਅਨੇਕ 'ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ 
ਲਜਾਏ । ਸ਼ੁਭ ਦਸਤਾਰ ਵੈਨਿ ਕਹੁ ਆਏ । ਬਾਜ ਅਮੋਲਕ ਕਠਨ 
ਕਮਾਨ । ਆਨਯੋ ਤਰਕਸ਼ ਭਰਿ ਖਰ ਬਾਨ ॥ ੨੩ ॥ ਗਾਦੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ । ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟਿ ਕਰਨਿ ਕਹੁ ਆਦਰ । ਸਕਲ ਅਕੋਰ ਅਰ- 
ਪਨਾ ਕਰੀ । ਸੂਖਮ ਪਾਗ ਨਮੋ ਕਰਿ ਧਰੀ ॥ ੨੪॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਿ ਤਾ 

ਕਿ ਅਧ ਡੀ ਕੈਸਾ ॥੨੭॥ ਜਥਿ ਐਸੇ ਆਏ ੬੩4 
ਮੱਲ ਸੁਨਿ ਮਨ ਖੁਨਸਾਇ । ਦੇ ਧਨ ਕੌ ਮਸੈਦ ਅਪਨਾਵੈ । ਤਊ ਨ ਕੋ 
ਤਿਸ ਕੋ ਢਿਗ ਜਾਵੈ ॥ ੨੮ ॥ ਕਾਬਲ ਮਹਿ ਮਸ਼ੈਦ ਇਕ ਰਹੈ । ਬਿਠਾ 
ਸ਼ੈਦੇਹ ਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕੌ ਲਹੈਤਿਨ“ਦੋਨਹੁ ਬਲ ਮਨੁਜ“ਪਠਾਏ । ਤੂਰਨ ਮਗ 
ਉਲੰਘਤਿ ਸੋ ਆਏ॥ ੨੯॥ ਕੁਛਕ ਭੇਟ ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਈ । ਧੀਰ- 
ਮੱਲ ਵਿਗ-ਤਿਤੀ ਪੁਚਾਈ । ਦੋਨਹੁੰ ਥਲ ਤੇ ਲੇ ਦਸਤਾਰ । ਗਮਨੌ ਨਿਜ 

_ ਘੁੱਰ ਪੰਥ ਮਝਾਰ॥੩੦॥ਤਿਸ ਮਸੈਦ ਕੋ ਦੀਨੀ ਜਾਇ। ਦੋਨੋ ਦੇਖਿ ਸੈਦੇਹ 
ਉਪਾਇ :-ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਮ ਪਰਖੋਂ ਗੁਰੁ ਜੋਇ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਰਹੋਂ ਦਾਸ ਤਿਸ 
ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ । ਉਤਾਰਾ ਦਤਾ। ਕੱਵਦੇਗੀ। ਯਾਵ ਤਿਸ ਮੰਦ ਨ, ਅਪਣੀ ਅਵਅ, 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੭੭ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੨੮, 
ਹੋਇ-॥੩੧॥ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਮੰਹੇ ਇਮ ਪੁਨ ਆਈ।-ਤੋਲ ਲੋਜੂੰ 
ਪਾਗ ਜਿ ਪਾਈ । ਗੁਰ ਕੀ ਗਰੁਵੀ, ਬਿਨ ਗੁਰੁ ਹੌਰੀ । ਲੋਉ' ਪਤਾ ਬੈਂਠੜੋ 
ਇਸ ਠੌਰੀ-॥ ੩੨॥ ਪਾਛੇ ਧੀਰਮੱਲਯ ਗੁਰ ਆਗੇ" । ਧਰਿ ਪਗਗੀ ਤਬਿ 
ਤੌਲਨ ਲਾਗੇ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਨਿ ਧਾਰੀ ਐਸੇ।-ਜੋ ਗੁਰ ਹੋਇ 
ਜਨਾਵਹੁ ਤੋਸੇ ॥੩੩॥ ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਮੋਹਿ ਜਨਾਵਹੁ । ਦਾਸ ਜਾਨਿ 
ਅਬਿ ਚਰਨ ਲਗਾਵਹੁ-। ਇਮ ਉਰ ਧਰਿ ਤਕਰੀ ਪਰ ਤੋਲੀ । ਭਈ 
ਧੀਰਮਲ ਕੀ ਤਬਿ ਹੋਲੀ।੩੪॥ ਪਠੀ ਜੁ ਗੁਰ ਸੁ ਉਠੇ ਨ ਉਠਾਈ । ਤੜੋਂ 
ਤਯੋਂ ਹੋਤਿ ਅਧਿਕ ਗਰਵਾਈ' । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਤਹਿ ਥੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਪੈਨ 
ਗੁਰੂ” ਬੋਲੇ ਹਰਖਾਇ॥੩੫॥ ਇਮ ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਪਤਾ ਅਨੌੰਕਾਜਾਨ੍ਯੋਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਲੰਧਿ ਬਿਬੇਕ । ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ । ਲਖੜੋ ਨਵੇਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਲੋਈ ॥ ੩੬॥ ਸੂਰਜ ਚਵਜਯੋ ਨ_ਛਪੈ ਛਪਾਯੋ । ਮਹਿ 
ਮੰਡਲ ਤਮਾਂ ਮੋਹ ਮਿਟਾਯੋ । ਧੋਰਮੱਲ ਕਰਿ ਚਿੰਤਾ ਮਨੋ । ਬਿਧ ਕੁਲ 
ਨਿਕਟਿ ਪਠ ਨਰ ਘਨੇ ॥੩੭ ॥ ਕਲਗ਼ੀ ਬਾਜ ਭੇਟ ਮੁਝ ਦੀਜੈ। ਜਿੜੋ 
ਚਹੋ ਧਨ ਤੁਮ ਅਬਿ ਲੀਜੋ?। ਅਨਿਕ ਉ!ਮਵਨਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹਾਰਤਿਨਹੰ 
ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਇਕ ਬਾਰਾ ॥ ੩੮॥ ਨਹਿ ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਭੋਟ ਪਠਾਈ । ਨਹੀਂ 
ਆਇ ਨਿਜ ਗੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਇਸ ਤੇ ਆਦਿ ਜਤਨ ਬਹੁ ਕਰੇ । ਪ੍ਥਮ 
ਸਮਾਨ ਰਹਕੋ ਥਿਰ ਘਰੇ ॥੩੯॥ ਬਿਨ ਧਨ ਜੇ ਲਖਪਤੀ ਕਹਾਵੈ। ਹਡੀ 
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੂਰ ਚਲਾਵੈ । ਸੁਮਤਿਵਾਨ ਸਯਾਨੋ ਨਹਿ ਮਾਨੋ । ਬਿਰਮ 
ਜਾਹਿ ਜੋ ਹੋਹਿ ਇਆਨੋ੪੦॥ਗਰਜਕੋ ਕੇਹਰਿ ਜਬਿ ਬਨ ਮਾਂਹੀ। ਮਿ 
ਜੈਬੁਕ“ ਕਿਮ ਥਿਰਤਾ ਪਾਹੀਂ । ਗਜ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਤੋ ਭੈ ਧਾਰੇਂ । ਤਿਸ 
ਆਰੀ ਕਯਾ ਅਪਰ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕ- 
ਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਬਾਨ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਬਿੰਸਤੀ ਔਸੂ॥੨੭॥ 

ਵਿਦ ਪਲ ਬਰ ਲੁ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰਤਾ ਗਹੀ ਐਸ਼੍ਰਜ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲ । ਮੱਖਣ 
ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ ਹ੍ਰੈ ਪੂਜੈ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਂਘ 
ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕਹਜੋ । ਪੂੁਭੁ ਜੀ ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਜੋ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ 
ਰਨ ਹੋਈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਕੋਈ ॥ ੨॥ ਜਜੋਂ ਜਜੋਂ ਨਿਤ 

"ਪਿਛਲੇ (ਪਲੜੇ ਵਿਚ) ਧੀਰ ਮਲ ਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ (ਵਿਚ) ਗੁਰ (ਜੀ ਦੀ ਪਗਰਯੀ 1 
“ਭਾਰੀ । “ਸਹ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ । “ਜੇ ਅਯਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਰਮ ਜਾਣ । “ਗਿੱਦੜ । 



ਬਰੀ ਗੁਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੦੭੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੨੮, 

ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੋ । ਸੋਹ ਭਿਮਰ ਉਰ ਤੇ ਪਰਹਰਜੋ । ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਗਹਾਯਕ ਪਾਏ। ਬਝੈ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਹਿਤਵਾਏ' ॥ ੩॥ ਛਪੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪੀ ਖੈਗਤਿ ਕੈ ਸੈਸੇ ਗਏ। ਅਬਿ ਮੈਂ` ਚਾਹੋਂ ਚਲਜੋ 

ਚਿੜ ਨਿਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੇ ਪਾਸ॥੪॥-ਨਹਿ ਬਿਸਭਹੁ ਉਟ- 

ਕੋ ਦੀਜੋ। ਇਹ ਸ਼ੇਵਕ ਪਭ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ । ਬਾਂਛਤਿ ਰਹੋਂ ਦਰਸ ਕੋ 
। ਆਵਤਿ ਅਹੈ ਚੁਮਾਸਾ ਨੌਰੇ ॥ ੫॥ ਚਲਜੋ ਨ ਜਾਇ ਪੰਥ ਹਇ 

[ਗਜ । ਮਹਾਨੀ । ਹੈ ਪੁਭੁ ! ਮੁਝ ਕੋ ਨਾਂਹਿ ਬਿਸਾਰੋ। 
7॥੬॥ ਸੁਨਿ ਨੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਰੇ । ਭਏ 

ਰ ਰੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਝੋਕ ਰਦਿਊਸੀ ਨਾਨਕ 
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।। ਮਨਸੋਂ ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਪੁਨ ਬਿਯੋਗ ਸੋ 
॥ ੮॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਪਰ ਕਹਾਂ ਸਨੈਹੁ”। ਬਿਨਸਨਹਾਰੇ 

ਅ# << ੫ਸੱਬਾ ਚੇਤਨ ਵਰਿਬੇ ਹਾਰੀ । ਬਾਲ ਬ੍ਿੱਧ ਬਯ ਕੇ ਨ 
ਮਕਾਰੀ॥ ੯॥ ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤਾ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਲਖਿ ਬਿਰ 

ਕਰਿ ਚੀਤਾਂ“। ਜਿਸਾਂ ਮੇਂ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ । ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ 
ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ  ੧੦॥ ਮਨ ਥਿਰ ਸਦਾ ਤਿਸੀ ਮਹਿੰ ਕਰੀਅਹਿ । ਸਦਾ 
ਸਰੂਪ ਐਲੂਪ ਸੰਭਰੀਅਹਿਂ । ਇਮ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਗੁਰ ਜਬੈ । ਚਰਨ 
ਕਖੱਲ ਤਗ ਲਿਪਟਜੋ ਤਬੈ ॥੧੧॥ ਤਜੇ ਨ ਜਾਹਿ ਸੀਸ ਧਰਿ ਰਹਿਉ । 
ਹਾਬਨਿ ਸਾਬ ਪਲੌਸਤਿ ਗਹਿਉ।ਕਿਤਿਕ ਬਾਰਿ ਮਹਿੰ” ਗੁਰੂ ਛੁਰਾਏ। ਪਰੇਮ 

ਬੜੀ ਵ੍ਰਿਗ ਜੱਲ ਢੁਚਿ ਆਏ॥ ੧੨॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਦਨ ਕਰਿ'ਭਠੇ । 
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ਮੋਮ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਹਾਂ । “ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੰਦਾ ਰਹਾਂ। “ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਹਨ 
ਉਹ ਸ਼ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਨ । ਏਕੀਰ ਪਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਯਾ । “( ਦੇਹਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ) 

ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਦ ਦਲਹੀ ਜੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾਂ ਹੈ ਸੇ ਬਾਲ ਬ੍ਰਿੱਧ ਆਦਿ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਭਾਵ ਦੇਰ ਘਾਦਿ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਫ਼ਿਕੋ ਜੋ ਰਹਿਦੀ.ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਦੀ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ 

ਲਖ ਕੈ ਜੂ ਇਿਕਾਓ 4 ਦਹ ਕਤ ਬਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹਨ, ਚੇਤਨ 

ਇਜੇ ਦੀ ਸੱਤਸਾ ਲਾਲ ਬੁਧੀ ਆਦਿਕ ਸਦੁਰਣ ਹੈਂਦ ਹਨ । ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਧ ਚੇਤਨ 
ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ; ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ]। “ਕਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ । #ੱਪਾ:=ਚਿਤ । 

ਉਆ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੦੭੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸ ੨੮. 
ਬਿਦਾ ਭਯੋ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਨ ਨ ਚਲੋ।ਮੁਰਿ ਮੁਰਿ ਹੇਰਤਿ ਨੀਠ ਚਲੈਤ॥ਉਰ 
ਧਰਿ ਲੀਨਿ ਧਯਾਨ ਭਗਵੈਤਾ ॥ ੧੩ ॥ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਬਰ" ਸਿਰੁਪਾਇ। 
ਕਰਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਦਿ(ਸਿਰਪਰ ਧਰਿ ਨਿਜ ਆਇਵਿ ਡੇਰੇ।ਚਝ੍ੜੋ 
ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਮਗ ਪ੍ਰੋਹੇ । ੧੪॥ ਗੁਰ ਗਰ ਸਿਮਰਤਿ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । 
ਲੈਂ ਕਰਿ ਅਪਨਿ ਸਮਾਜ ਮਹਾਨਾ । ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਰੀ। ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਨਿ ਉਚਾਰੀ ॥੧੫॥ ਦਮ ਮੱਖਣ ਜਬਿ ਸਦਨ 
ਸਿਧਾਰਾ । ਭਯੋ ਸਫਲ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾ।ਪੀਛੈ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਦਮ ਧਰੈ। 
ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੈ ॥ ੧੬॥ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾਮ ਕੇ ਔਰ। 
ਕਰਤਿ ਮਾਲਕੀ ਜੇ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਤਿਨ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਮਸ਼ੈਦ ਪਠਾਯੋਜਾਇ 
ਪਹੂੰਚਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਯੋ ॥੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲਾ।ਤਿਨ ਕੇ 
ਨੰਦਨ ਧੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਜਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮੂਬਿਰਤਿ ਸ਼ਾਂਤਕੀ 
ਬਡ ਗੁਨ ਧਾਂਮੂ॥ ੧੮ ॥ ਸੋ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਨਗਰ ਬਸਾਏ। ਥਾਂਨ ਚੈਡਿਕਾ 
ਤਰੇ ਸੁਹਾਏ” । ਜਥਾ ਇਨਹੁੰ ਕੋ ਜੇਸ਼ਟ ਫ੍ਰਾਤਾ । ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 
ਬੱਖਯਾਤਾ ॥ ੧੯॥ ਪੂਰਬ ਆਇ ਨਿਕਟਿ ਗਿਰੀ ਥਾਨ । ਪਿਖਿ ਰਮਣੀਕ 
ਅਨੇਦ ਮਹਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ । ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਕੀਨਿ ਬਸਾਵਨਿ । ਚਾਰਹੁੰ ਬਰਨ ਕਰੇ 
ਘਰ ਪਾਵਨਿ ॥ ੨੦ ॥ ਤਿਮ ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਥਿਰਤਾ ਲਹੇ । ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ 
ਛਿਤ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਮ ਚਲਿ ਆਏਸੁਨਿ ਮਸ਼ੈਦ ਤੇ 
ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੨੧॥ ਅਵਨੀ ਪਤਿ ਕੋ ਬੂਬਨਿ ਕੀਨਾ । ਦੀਠਿ ਹੁਕਮ 
ਨੀਕੇ ਚਿਤ ਚੀਨਾ । ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਨਰ ਅਰ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇਰੇ । ਆਇ ਸਥਾਨ 
ਸਰਬ ਕੋ ਹੇਰੇ॥ ੨੨॥ ਮਿਲਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਜਿਮ ਮੋਲ ਬਖਾਨਾ । ਕੇਤਿਕ 
ਦੀਨਿ ਦਰਬ ਤਿਨ ਪਾਠਾ“ । ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਟੇ ਲਿਖਾਏ । ਲੇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕ/ਟ ਰਖਾਏ॥੨੩॥=ਚਿਤ ਮਹੂਰਤ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । 
ਗਨ ਕਾਰੀਗਰ ਲ।ਨ ਹਕਾਰੀ। ਬਿੰਦ ਮਜੂਰਨਿ ਦੇ ਧਨ ਆਨੇ । ਲੋ 
ਸਭਿ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਪਯਾਨੋ= ॥ ੨੪॥ ਸਭ ਤਰਕੀਬ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੀ । 
ਸਦਨ ਆਦਿ ਕੀ ਨੰ।ਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀ ।ਥਾਨ ਅਜੀਤ ਜਾਨਿ ਪੁਰਿ ਕੀਨਾ” । 
"ਸਰਸ਼ਟ । “ਇਥੇ ਉਸ ਫਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤਦੋਂ 
“ਬਾਨ” ਇਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । “ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ (ਕੀਤਤਪੁਰ) । “ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੈਂਦੇ 
ਹਨ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ । =(ਕਾਰੀਗਰ) ਲੈਕੇ (ਮਜੂਰ) ਚੱਲੇ । “ਅਜੀਤ ਥਾਨ ਜਾਣਕੇ ਨਗਰ 
ਵਸਾਵਣ ਅਰੇਭਿਆ । ੪ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ ਅੰਜੂ ੬7੭ ਅੰਕ ੪੭ ਦੀ ਟੂਕ । 



_ਸੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੨੮. 

ਰ 'ਮਹਿੰ ਚਿਤ ਚੀਨਾ' ॥ ੨੫॥'ਟਕ ਲਗਾਇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਥਮ 
ਮਨਾਏ। ਦਾਸਨਿ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਅਨਾਏ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਨਿ ਗਨ 
ਸੰਗਲ । ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਟਰਿੰ ਅਮੰਗਲ॥੨੬॥ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਾਇ 
ਗਠਨ ਦਏ। ਸਦਨ ਉਸਾਰਨਿ ਲਾਗਤਿ ਭਏ । ਬਸਨਹਾਰ ਗਨ ਲੋਕ 
ਬੁਲਾਏ। ਦਾਨ ਮਾਨ ਕਰਿ ਸੇ ਹਰਖਾਏ ॥ ੨੭॥ ਨਿਕਟਿ ਕਿ ਦੂਰ 
ਸ਼ੁਨ੨ ਸਭਿਹੂੰਨਿ । “ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਬਸਨਿ ਲਗਜੋ ਬਿਚ ਦੂੰਨ” । ਕੇਤਿਕ 
ਬਨਕ ਆਇ ਕਰਿ ਮਿਲੋ । ਬਨਜ ਹੇਤ ਹਾਟਨਿ ਕਰਿ ਭਲੋ ॥ ੨੮॥ 
ਯਿਤਿਕ ਮਿਹਨਤੀ ਮਾਨਵ ਆਏ ।-ਚਲਹਿ ਜੀਵਕਾ-ਮਨ ਲਖਿ ਪਾਏ। 
ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਉਸਾਰਨ ਚਹੇ । ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਲੇ ਕਰਿ ਤਹਿ ਰਹੇ॥੨੯॥ 
ਕੈਝਿਕ ਲ੍ਰਾਬੇ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼। ਬਸਨਹਾਰ ਮਿਲਿ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਸ਼। ਕਿਤਿਕ 
ਪਹਾਰਨਿ ਕੀ ਜਹਿੰ । ਗੁਰ ਖੁਰਿ ਬਸਨਿ ਜਾਨਿ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ॥ ੩੦॥ 
ਸਤ ਬਠਿਤਾਦਿਕ ਲਿਏ ਕਟੈਬ । ਬਸਯੋ ਚਹਤਿ ਭੇ ਗਰ ਅਲੰਬ । 
ਜਿਸਦੇ ਸਸਤੇ ਕੇ ਜਗ ਜਦ। ਜਲ ਕਾ 
੩੧॥ ਹੁਕਮ ਕਿਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ/ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਕੁਛ, ਦੀਜਹਿ ਸਾਦਰ/? 
ਯਾਂਤੇ ਕਰੀ ਸਹਾਇ ਮਸੈਦ । ਕਾਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਦੇਤਿ ਬਿਲੈਦ॥੩੨॥ 
ਅਖੀਆਂ ਆ 

ਬਜ਼ਾਰ 'ਬਨਾਯੋ । ਲੇ ਵਸਤਨਿ ਬਿਵਹਾਰ ਚਲਾਯੋ ॥ ੩੩॥ 
ਆਵਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ । ਸੌਦਾ ਹੋਵਨਿ ਲਗਜੋ ਬਿਸ਼ੇਸ਼। ਚਾਵਰ, 

`ਦੂਲ, ਦਾਰ ਤੇ ਆਇ। ਸੰਭੇ ਬਨਜਹਿੰ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਸਾਦਿ (੩੪ ਇਨ 
ਥਧਿ ਕਿਤਿਕ ਬਸੇ ਤਹਿ ਆਨਿ । ਮਿਹਨਤ ਮਾਨਵ ਠਾਨਿ ਮਹਾਨ । 

_ਲੌਂਤਿ ਮਜੂਚੀ ਜੋ ਲਿਸ ਕਰਿ ਹੀ । ਅਪਨਿ ਜੀਵਕਾ ਸਭਿ ਅਨੁਸਰਹੀ? 
॥%੩੫॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਜੋ ਜਿਸ ਲਾਇਕ । ਦੇਤਿ ਭਏ ਗਰ ਸਕਿ 
ਸੁਖ਼ਦਾਇਕ । ਪਰ੍ਥਮ ਗੁਰਨਿ ਜਿਮ ਨਗਰ ਬਸਾਏ। ਤਿਮ ਹੀ ਹੋਤਿ ਭਯੋ 
ਸਮੁਦਾਏ'॥ ੩੬॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗਰ ਨਿਜ ਧਾਮਨਿ ਕੇਰੀ । ਨੀਵੀ ਨੀਵ 
ਖੁਦਾਇ ਘਨੌਰੀ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਜੁਗਤਿ ਬਤਾਈ । “ਇਮ ਚਿਨੀਯਹਿ 
“ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕੇ 1 “ਪਹਿਲੇ (ਅੱਠੇ) ਗੁਰੂ ਸਿਮਰੇ । (ਪਹਾੜ ਦੀ) ਦੁਣ 
ਵਿੱਚ । “ਅਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਸਾਰੇ-ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, [ਸੌਸ:, ਅਨੁਸਰਣ । ਅਨੁ ਸ਼੍ਰੀ] । “ਤਿਵੇਂਹੀ 
(ਇੱਥੇ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ) ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। "ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੬੭ ਅੰਕ ੪੭" ਦੀ ਟੂਕ । 



( ੪੦੮੧) ਜਰ ਚੋਗ ਕੀ ਰ 

ਆਮ ਕਰੀ ੨ ਬਰਲ=ਮ- ਮੂ ਦਲ 
ਸੈਗਤਿ ਉਤਰਹਿ ਆਈ ॥ ੩੮ ॥ ਰਾਖੇ ਦਰ ਅਨੇਕ ਚਹੁੰ ਓਰ । ਗੀਖਮ _ 
ਅੰਹੇ ਸਮੀਰ' ਕੀ ਲੋਰ। ਇਕ ਦਰ ਕੇ ਕੇਤਿਕ ਬਨਵਾਏ' । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਪੁਰਿ ਗੁਰੂ ਬਸਾਏ ॥ ੩੯ ॥ ਝਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ 

|| ੨੮0 ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਬਸਾਵਨਿ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ 

ਮਦਨ ਸੰਹਤ ਥਿਤ, ਅਕਹਿ ਉਹ ਡੱ ੧। ਰੱਖੀ 1 ਇਕ 
ਦਿਸ਼ਿ ਧਾਰ ਵੈਲ ਜੁਤਿ ਸੈਲ। ਹਰਿਤ ਤਰੋਵਰ ਸ਼ੈਂਦਰ ਸੈਲ ਦਿਖੀਅਤਿ 
4੫0 ੬005 ਿ=ੀ-ਵਲ ਆ 
ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਗ! ਫੇਰਤਿ ਹੇਰਾ । ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਡੋਰਾ । ਹੋਤਿ ਅਨੰਦ 
ਪਿਖੇ । ਯਾਂਤੇ ਧਰਿ ਅ £ਦਪੁਰਿ ਨਾਮੂ ॥ ੩॥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਜੋ 
ਸੁ ਨਾਮ ਗਸਾਈਂ। ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਸ ਭਈ ਜਬਿ ਆਈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 
'ਪੋਫਨਿ ਕੀਨਾ । ਡਿਮਰ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਿ ਛਾਯੋ ਪੀਨ॥੪4ਤਥਿ ਇਕ ਦਾਨਵ 
ਆਵਨਿ ਚਹਜੋ । ਬਹੁ ਦੁਰਰੈਧਤਿ ਬਾਂਯੂ ਬਹਮੋ । ਜਬਿ ਬਦਬੋਇ ਗੁਰੂ ਕੌ 
ਆਈ। ਮੁਖ ਤੇ ਬਸਨ ਠਾਨਿ“ ਸਹਿਸਾਈ ॥ ੫॥ ਕਰਯੋ ਬਿਲੋਕਨਿ 
ਦਿਸ਼ਿ ਪੌਗਦਾਰਨ ਬੇਖ ਖਰਜੋ ਤਿਸ ਠੌਗਮਹਾਂ ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾ । 
ਜਿਹ ਕੇ ਪਿਖ ਤ੍ਰਾਸ ਨਰ ਪਾਵਾ ॥ ੬॥ ਸੀਸ ਮਹਾਂਨ ਬਿਖਾਨ ਖਰੇ ਖਰਾ । 
ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲ ਬਾਲ ਧਰਿ” । ਓਠਨਿ ਕੋ ਚਾਟਤਿ ਬਡ ਜੀਹਾ' । 
ਰਕੜ ਬਿਲੋਚਨ ਦਾਰਨ ਦੀਹਾ॥ ੭ ॥ ਸ਼ਮਸ ਬਾਲ਼ ਭੀ"? ਨਜਲ 

।ਕੱਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੀ ਕਈ (ਮੰਦਰ)ਬਣਵਾਂਏ(ਪੁਰ ਦੀ ਦੇਹਾਂ ਤਰਫਾ ਵਲ 
ਕੀ ਇਕ ਪੱਥਰਾਂ ਸਣੇ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਪਰ ਉਸਦੇ) ਹੋ ਬਾ 
ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ । [ਧਾਰ=ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੌਅ । ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਹਾੜ, ਸ਼ੇਣੀ 
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੌਅ ਹੀ ਨਿੱਖੇੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਸ਼ੇਣੀਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਧਾਰ ਪੈ ਗਿਆਂ 
ਹੈ]। “ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ। “ਸਿੰਗ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ । “ਸਿਰ ਉੱਤੇ) ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ _ “ਲਾਲ ਵਾਲ ਧਾਰੇ 
ਹੋਏ ਹਨ । "ਜ਼ਬਾਨ । ੯ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ । "“ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬੀ । #ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ 

ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਕੂੰ ਸਿਖ ਦੇਵੀ ਵੀ ਪੂਜਨ ਨੂੰ 
ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ । ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਐਉਂ ਲਿਖ ਰਹੈ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਓਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ 

__ਜੋ ਵਾਸਕਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

ਅਲਲਲਲਲਲਲ==ਕਕਕਦ=ਲਲ=ਲਲਲ ਨਲ ਕ-ਕ । ਉਪ ਦਿ ਦ ਦ-ਦਦਵ==ਦ========= 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੂਰਜ । ( ੪੦੮੨) ਗਮ 

ਸ਼ਜ਼ੇਰੇ । ਗਜ ਮਹਿੰ ਕਰ ਮਹਿ ਹਾਡ ਘਨੇਰੇ। ਕਾਰੋ ਰੈਗ ਅੰਗ ਸਭਿ 
ਕੇਰਾਂ । ਬੂਲ ਉਦਰ ਅਜ਼ੁ ਧਮਨੀ ਹੇਰਾ' ॥ ੮ ॥ ਹਾਥਨਿ ਮਹਿ ਨਕ ਮੁੰਡ 
ਬਜਾਵਹਿ। ਕ੍ਰ ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਡੇ ਗੁਰਨਿ ਡਰਾਵਹਿ।“ਅਬਿ ਹਮ ਥੋ ਹੋਮੌਤਿਯ 
ਸ਼ਗਕਹੇ/ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਰਕਝ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਬਿ ਲਹੈ“ ॥੯॥ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਹਮਤੇ 
ਬਾਸ ਬਸਾਯੋ। ਤਨਕ ਨਹੀਂ ਉਰ ਮੈਂ ਡਰਪਾਯੋ” । ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਕੌ 
ਸੁਨਿ ਰਿਸ ਧਰਿਬੈ । ਧਨੁਖ ਧਰਕੋਂ ਵਿਗ ਗੁਰੁ ਗਹਿ ਕਰਿਕੰ॥੧੦॥ਤੀਖ਼ਨ 
ਭੀਖਨ ਸੈਧਯੋਂ ਬਾਨ । ਜਬਿ ਬੈਂਚੋ ਕਰਿ ਬਾਹਨਿ ਤਾਨਿ“ । ਲਖਜੋ 
-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਕਤਿ ਸੈ ਮਹਾਂ। ਸੋ ਕਹੁ ਪਿਖਿ ਸਯੋਰ ਬਿਰ ਇਹਾਂ” ॥ ੧੧॥ 
ਐਸੀ ਹੋਇ ਨ; ਸਰ ਕੋ ਛੋਰਹਿਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਬਲ ਤੇ ਮੁਰ ਉਰ ਢੋਗੰਹੈ-। 
ਤ੍ਸੱਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਤਬਿ ਘਿਘਿਆਯੋ।ਕਰੇ ਕੋਪ ਗਰਬਾਕ ਅਲਾਯੋ।੧੨॥ 

ਰੋ ਹੋ ਤੁਝ ਜਾਨਿ ਨ ਦੈਹੈਂ । ਦੇਕ ਬਾਨ ਤੇ ਪਾਨਹਿ ਘੇਨੈਂ । ਹਿਲੜੋ 
ਉਏ “ਰਹਣਾ ਦਮ ਕੀਆ ਘਨ 
ਢੇਰ ਨ ਫੇਰਾ ਕਰਹਿ, ਨ ਹੇਰੈਂ।ਸਹਿਤ ਕਟੈਬ ਹਤਹਿਂ ਇਸ ਬੇਰੈ। ਨਾਂਹਿ 
ਤ ਕਹੁ ਅਪਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਥਾਉ ਨਾਉਂ ਕੀਜਹਿ ਬੱਖਯਾਤਾ ॥੧੪॥ ਸਨ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਨਿ ਕਰਤਾ।ਸਨਮੁਖ ਹੁਇਕਰਿ ਅਸੁਰ ਉਚਰਿਤ੧:- 
“ਮਾਖ਼ੋ ਨਾਮ ਜਾਨੀਅਹਿ ਮੇਰਾ । ਦਿਸ ਪੀਪਰ ਤਰ ਪਰ ਨਿਤ ਝੋਰ॥੧੫॥ 
ਚਿਚੈਕਾਲ ਕੋ ਬਾਸ ਹਮਾਰੋ । ਲਿਜੁ ਕਟੈਬ ਜੁਤਿ ਰਹਤਿ ਸੁਖਾਰੋ । ਛੀਨ 
ਲੀਨਿ ਤੁਮ ਕੀਨਿ ਬਸੇਰਾ ।ਚਹੋ ਬਸਾਵਨਿ ਨਗਰ ਬਡੇਰਾ ॥ ੧੬ ॥ 
ਰਹਕੋ ਨ ਜਾਇ ਸਮੀਪ ਤਮਾਰੋ । ਕਰਹੁ ਕੀਰਤਨ ਉਚ'ਉਯਾਰੇ। ਪਵਹਿੰ 
ਸਿੱਖ ਉਚੇ ਗੁਰੁ ਬਾਨੀ । ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਕੋ ਇਹ ਦੁਖਦਾਨੀ ॥੧੭॥ ਫੱਛੜਾ 
ਸਗਲ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ । ਕਛੂ ਨ ਭੱਛਨ ਦੇ ਹਮ ਜੋਈ'। ਸ਼ਬਦ ਪਵਤਿ 
ਜਹਿੰ ਲਗਿ ਸਿਖ ਵਿਰੈਂ । ਤਿਸ ਢਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਡਰ ਕਰਿ ਨਹਿ ਬਰੈਂ॥੧੮॥ 
ਅਪਰ ਬਾਨ ਕਿਤ ਨਗਰ ਬਸਾਵਹੁ । ਹਮਰੋ ਬਾਸਾ ਇਹਾਂ ਬਚਾਵਹੁ । 

“ਨਾੜੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ । “ਬਹੁਤਾ ਲਹ ਜਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾੰ ਰੱਜਾਂਗੇ । ₹ਸਾਡੇ ਵੱਸਣੇ ਦੀ ਜਗਾ 
ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਦੈ 1 “ਜੋੜਿਆ । “ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ । #ਰਾਖਸ਼ ਨੈ) 
ਜਾਣਿਆ ! “ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਧੀਰਜ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਏਥੇ । "ਦੈੱਤਮਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੁ 
ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ । (ਅ) ਜੋ (ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾੰ ਹੁਣ) ਕੁਛ ਬੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ? 
ਇਤ ਪਢਤ' ਇਤਿਆਦੀ । _ੈਂਪਾ:-ਜਲ ਚਹੈਂ । _1ਪਾ:-ਐਸੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੩ ) _ ਰਾਸਿ ੧੧। ਔੰਸੂ ੨੯. 

ਬਰਖ ਸਾਤ ਸੈ ਬੀਤ ਮੋਹੀ । ਬਹੁ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਭਲ) ਬਿਧਿ ਹੋਹੀ ॥ ੧੯ ॥ 

ਗਿਰ ਕਹਿਲੁਰ ਦਣ ਇਹ ਸਾਰੀ । ਬਿਚਰੌਂ ਸਭਿ ਥਲ ਕਰੋਂ ਅਹਾਰੀ । 
ਭਈ ਚਿੰਤ ਜਬਿ ਕੇ ਤਮ ਆਏ । ਛੁਧਤਿ ਰਹਨਿ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਪਾਏ॥੨੦॥ . 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਯਹ ਤੀਰ। ਤੁਮ ਨਹਿ ਤ੍ਰਸੇ ਰਹੋ ਧਰ ਧਰਿ । ਦੇਖਿ 
ਬਾਨ ਮਾਰਤਿ ਮਨ ਜਾਨੋ । ਕਰਾਮਾਤ ਜੁਤਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨੋ ॥ ੨੧॥ ੜੇ 
ਇਮ ਹੋਤਿ ਨ; ਦੜੋ ਮਾਰ । ਕਰਤਿ ਨਗਰ ਕੇ ਨਰਨਿ ਉਜਾਰਿ।ਅਤਿ 
ਸਮਰਥ ਜੁਤਿ ਜਬਹਿ ਪਛਾਨੇ । ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ ਸਭਿ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੋਂ? ॥ 
੨੨॥ ਅਸ ਕਹਿ ਖਰੋ ਕੈਪ ਤਨ ਕਰਤਾ।ਸੈਲ ਜੁ ਸੁਰਮੇ ਕੀ ਸਮਸਰਤਾਂ! 
ਮਨਹੁ ਸ਼ਜਾਮਘਨ; ਦਾਂਤ ਨਿਕਾਰੇ । ਅਹੈਂ ਬਲਾਕਾਂ ਬਿਸਦ ਠਿਹਾਰੇਂ” ॥ 
੨੩॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦੁਗੜ੍ਰ ਬਾਕ ਤੇ ਕਰਤਿ ਅਨਾਦਰ। 
“ਚਲਯੋ ਜਾਹਿ ਅਬਿ ਰਹੋ ਨ ਈਹਾਂ । ਅਪਰ ਥਾਨ ਬਸਿਬ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਹਾ" 
॥ ੨੪॥ ਇਸ ਬਲ ਗੁਰ ਕੁਲ ਅਚਲ ਬਸੇਗੀ । ਬਿਘਨ ਅਨੇਕਨਿ 

_ ਤੁਰਤ ਨਸੇਗੀ । ਹੁਇ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਆਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਵਾਰ 
ਨ ਪਾਰਾ ॥ ੨੫॥ ਤਮ ਸਮ ਕੀ ਕਿਮ ਹੋਇਰਿਹਾਇਸ਼ਅਬਿ ਚਲਿ ਜਾਂਹ 
ਮਾਨਿ ਮਮ ਆਇਸੁ। ਅਪਰ ਮਲੇਛਨਿ ਕੇ ਗਨ ਦੇਸ਼ । ਤਹਿ ਬਸਿ ਕਰਿ 
ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੨੬ ॥ ਇਹਾਂ ਜੈਗ ਬਡ ਪਰਹਿ ੫ਪਵਾੜੇ। ਦਲ ਜੂਟਹਿੰ 
ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਅਖਾੜੇ । ਤੜ ਕੋ ਬਨਹਿ ਗਮਨ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਨਤੁ 
ਸੈਕਟ ਕੋ ਲਹੈਂ ਬਿਸਾਲ?॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਮਾਖੋ ਤਬਿ ਜੋਰਤਿ ਹਾਬ। 
“ਕਰਨਾ ਕਰਹ ਕਛਕ ਗੁਰੁਨਾਥ ! ਮੇਰੋ ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਅਰ ਸੁਨੈ' ।ਬਿਦਤੋਂ 
ਜਗਤ, ਚਾਹਿ ਅਸ ਮਨੈ=॥੨੮॥ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਮੇਰੋ ਹੁਇ ਨਾਮੁਕਰਿਬੇ 
ਉਚਿਤ ਤਥਾ, ਸੁਖ ਧਾਮੁ ” । ਇਮ ਕਹਿ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨੀ।ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਾ ਠਾਨੀ ॥ ੨੯॥ “ਜਿਤਿਕ ਭੂਪ ਜੁਤਿ ਮਨੁਜ 
ਪਹਾਰੀ । ਅਰ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਗੇ । ਹਮਰੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਜੇ ਨਾਂਹੀ। 
ਅਪਰ ਪੰਥ ਕ ਗਮਨਹਿ ਮਾਂਹੀ? ॥ ੩੦ ॥ ਸੇ ਸਭਿ ਤੋਹਿ ਨਾਮ ਪਰ ਕਹਂ। 

ਤੀ) ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ (ਤਾਂ ਮੈਂ) ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ । “ਉਜਾੜ । “ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਪਹਾੜ 
ਵਾਂਡ ਕਾਲਾ । “ਬਗਲੇ ਵਤ ਚਿੱਟੇ (€ਦ) ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । “ਇੱਛਾ । $ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ 
ਚਾਹ ਹੈ । “ਹੋਰ ਪੰਥ (ਭਾਵ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੨੯, 

ਮਾਖੋਵਾਲ ਅਨੰਦਪਰਿ ਲਹੈਂ । ਇਮ ਸੈਗ੍ਜਾ ਇਸ ਪੁਰਿ ਕੀ ਹੋਇ। ਨਰ 
ਨਾਰੀ ਭਾਖਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ॥ ੩੧॥ ਬਿਦਤਹਿ ਜਗਤ ਵਿਥੇ ਤੁਵ ਨਾਮ । 
ਬਸਹਿ ਨਗਰ ਇਸ਼ ਥਲ ਅਭਿਰਾਮ! । ਸੁਨਤਿ ਬਾਕ ਕੋ ਜਿਮ ਗੁਰ 
ਭਾਖਯੋ। ਹਜ਼ਖਤਿ ਹੁਇ ਮਾਖੋ ਨਹਿ ਮਾਖਯੋ'॥੩੨॥ ਬੂਝਨਿ ਲਗਜੋ “ਦੋਸ਼ 
ਅਬਿ ਕੌਨ ? ਬਸੋਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕੈ ਨਿਜ ਭੌਨ। ਆਪ ਬਤਾਵਹ ਸੋ ਇਸ- 
ਥਾਨਾ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪੰਦ ਠਾਨਿ ਸੁ ਪਜਾਨਾਂ॥੩੩॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ 
ਤਾਂਹਿ ਬਿਚਾਰਾ । ਲਖਯੋ ਭਵਿੱਖਕਤ ਜੋ ਹੁਇ ਸਾਰਾ । ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਮਾਖੋ 
ਸੈਗ ਫੇਰ । “ਬਸਯੋ ਚਹੈ' ਜੇ ਕਾਲ ਬਡਰ॥੩੪॥ਬਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਸਹਿਤ 
ਕੁਟੈਬ। ਬ੍ਰਿੱਧ ਜੀਵਕਾ ਧਾਰਿ ਅਲੈਂਬ । ਦੇਸ਼ਬਾਵਨੀ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇਰੀ”। 
ਛਾਸਹਿ ਪੁਗੀ ਸਿਹ੍ਰੰਦ ਬਡੋਰੀ॥੩੨੫॥ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਸੁਖ ਸਾਬ ਬਸੀਜਹਿ/ਗਨ 
ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਮਹਿੰ ਜੀਵਾ ਕੀਜਗਿ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਖੇਤ ਹੈਂ ਜੇਊ।ਸਭਿਕੀ ਲੋਹੁ ਕੱਛ 
ਕੌਰਿ ਤੇਉ॥੩੬॥ਆਛੋ ਦੇਸ਼ ਕਗੰਹੇਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ ।ਸੁਨਹ ਤੋਰ ਹਿਤ ਕੀਨਿ 
ਬਖ਼ਾਨ॥ਪੁਥਮੈ ਬਾਸ ਹੋਇ ਤਹਿ ਤੇਰ।ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਹਿ ਲਿਹੁ ਹੇਰਾ 
॥੩੭॥ਤਹਿਂ ਆਵਹਿ ਬਹੁ ਜਾਤਿ ਤਿਹਾਰੀਬਸਹਿ ਬਠਿੰਡੇ ਕੇ ਜੁ ਮਝਾਰੀ। 
ਰਾ ਜਾਨਾ ਰਤਨਾ ਲਨ ਹਾਲਾਾਕਬਲ 
ਦੁਰਗ ਤੇ ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਸੀਂ' । ਕਗੰਹੈ ਪਠਾਵਨਿ ਸੋ ਤੁਝ ਪਾਸੀ । ਬਝੁ 

ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਆਵਹਿ । ਬੀਚ ਸਿਹ੍ੰਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥੩੯॥ 
ਕੋ ਖੈਗ ਮੇਲ ਕਰਿ ਰਹੋ । ਸਭਿ ਕੇ ਸਹਿਤ ਬਸਹੁ ਸੁਖ ਲਹੋ।ਇਮ 

ਗਲ ਜਬਿ ਥਾਂਨ ਬਤਾਯਹੁ । ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਯਹੁ ॥ ੪੦॥ 
ਲੈ ਕਰਿ ਨਿਜ ਕੁਤੈਬ ਕੌ ਸਾਥ। ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਸ ਮਾਨੀ ਨਾਬ। ਗਯੋ 
ਸਿਹ੍ਹੰਦ ਬਿਖੈ ਜਹਿ ਬਾਗ । ਬਡੇ ਝਿਫਨਿ ਕਹੁ ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗ ॥ ੪੧॥ 
ਬਸਮੋ ਭਲੇ ਨਿਜ ਜੀਵਾ ਕਰੈ । ਖੇਤਨਿ ਕੀ ਸ਼ੈ ਸਭਿ ਕੀ ਹਰੇਂ । ਬਾਂਢਿ 
ਝਰੋਗੰਹੇ ਗਾਹਿ ਬਨਾਵਹਿੰ` । ਆਠਹਿੰ ਧਰਹਿ ਕਿ ਪੀਸਿ ਪਕਾਵਹਿੰ 
॥੪੨ ਹਨ ਗਰੀਤ ਹਜ ਮਰ ਗਬਰ ਓਜਸਕਿਰਹਨ9 ਵਿੱਤ ਗਾਗਰ ਤਰਲ 

ਵਸ ਵਾਲਾ) ਦੇਸ਼ । (ਅਸੀਂ, ਤਿਸ ਨੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆੰਗੇ 1 
ਪਤੀ ਆ ਸਾਰ ਹਿੱਸਾ । “(ਜਦੋਂ ) ਵੱਢਕੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਬਨਾਉਂਦੈ ਹਨ [ ਲੋਕ ) । 'ਲਿਆਂਕੇ ਰੱਖਣ ਯਾ”! 

ਰਿ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ੩੦. 

ਧਾਮਾਂ। ਤਿਨ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕਿ ਘਰ ਮੰਹੋਂ ਗੌਈਾ । ਸ਼ੈ ਅਨਾਜ ਕੀ ਕਾਵਹਿ 
ਸੋਇ॥ ੪੩॥ ਕਨੂੰ ਚੁਬਾਈ ਕਹੂੰ ਤਿਹਾਈ । ਕਿਤ ਤੇ ਅਰਧ ਲੋਤਿ ਸੋ 
ਖਾਈਅਚਵਨਿ ਲਗਾ ਜੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਨਾਮੂ/ਸਿਮਰਹਿੰ,ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੈ ਤਿਸ 
ਧਾਮੂ ॥੪੪॥ ਇਮ ਮਾਖੋਂ ਜਬਿ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰਾ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸੁਖ ਭਈ 
'ਸਕਾਰਾਂ' । ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕੁ ਬੈਸੇ। ਪਰਿ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਾਵਹਿਂ 
ਤੈਸੇ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਰੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਮਾਖੋ ਨਿਕਾਸਨਿੰ” 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਊਨ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ । ੨੯ ॥ 

੩੦. [ਇਕ ਪੀਰ ਦਾ ਸੈਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ] । 

ੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦਨ ਬੈਦਨ ਜੋਗ । ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਧਰਮ ਧਰ ਸਦਾ ਰਹੈਂ ਬ੍ਰਿਤਿ ਜੋਗ'।੧॥ਚੌਪਈ॥ਮੰਦਿਰ ਸੁੰਦਰ ਹੇਤ ਕਰਾ- 
ਵਨਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਿਲਪੀ” ਕਰੇ ਅਵਾਹਨਿ'ਬ੍ੰਦ ਮਜੂਰ ਬੁਲਾਇ ਲਗਾਏ 
। ਧਰਮਸਾਲ ਕੋ ਬਯੋਂਤ ਬਨਾਏ॥ ੨॥ ਦਾਰ' ਬਿਲੈਦ ਸੁਰੀਧਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। 
ਪਤ 
"ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ/“ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਯਾ ਬਾਹਰ/”ਅਨਾਂਜ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੇ(ਦੈਂਤ)ਕੱਢ ਲਵੇ ।%) 
ਹਿੱਸਾ,ਤੱਤ#ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ।“ਸਵੇਰ ਹੋਗਈ/=ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂਜੇ ਧਰਮਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਿੱਖੇ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਕਾਰੀਗਰ । ਬੁਲਾਏ । ੯ਲੱਕੜੀਆਂ । 
੧ਓਸੁਘੜ ( ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ) ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵ ਕਾਰਗੀਰਾਂ ਨੇ 
ਲਕੜੀਆੰ ਘੜ ਤੇ ਚਿੱਤ੍ਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਨਾਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਨਾਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸਜਾਈ । 

#ਜਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਤਣ ਉੱਜੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਹ ਵਿਢ ਅਨੈਂਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ । 
ਮਾਖੋ ਵਾਲ ਪੁਰਾਤਣ ਨਾਮ ਸੀ ਜੂਹ ਦਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਯ ਕੁਲ ਦੇ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਸਾਵਣ ਹਾਰ ਢਾ ਨਾਅ ਮਾਖੋ ਜੋਵੇ, 
ਆ ਆ ਆਲ 
ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ ਤਾੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲੀ ਵਾਸੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਜੁ ਤੇ 
ਸੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਹਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਅਰ, 
'ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੈਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੈਢ ਹੋਈ 
ਅਉਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤ ਦੇਂਸਿਆ ਹੈ । 

ਅਤਿ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਹ ਮਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੀ ਯਪਣੀਆਂ ਵਜਨਾਂ, 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਪਿਰਚਜੁਲਇਿਜ਼ਮ ਦੇ 
ਗਜਾਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਖਾਸ ਜਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੋਬੋ ਬੀ ਸੰਨੇ 
ਹਨ । ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਾਤਮਾ ਇਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸੂਲ 
ਹੈ ਗਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ਪ੍ਭਬ ਸੱਚ ਏਹ ਅਲਗ ਪੂ ਲਪਿਬ ਦਹੀ -ਸਬਦੀਆਂ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੩੦. 

ਕਰੀ ਸੁਹਾਵਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥੩॥ ਚਾਰੁ ਚੌਕ ਚੌਕੋਨ ਅਕਾਗ ਰਚਨ, 
ਫਰਸ਼ ਇਤ ਉਤ ਦਰਬਾਰ । ਰਤ ਖ਼ਸ਼ਟਨਿ ਮਹਿ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਯਕ । 
ਸੁੰਦਰ ਬਨਜੋ' ਦੇਖਿਬੇ ਲਾਯਕ ॥੪॥ ਇਕ ਧ੍ਮਸਾਲਾਂ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਹੇਤੁ'। 
ਇਕ ਰਹਿਬੇ ਹਿਤ ਬਨੇ ਨਿਕੋਤ/ਏਕ ਪੀਰ ਕਿਤ ਗਮਨਤਿ ਜਾਈ। ਥਲ 
ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਈ॥੫॥ਚਿਨਤੀ ਲਗੀ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸੋਇਰਚਨਾ 
ਰਚਿਰ ਬਜਾਰਨਿ ਜੋਇਕਿਨਹੁੰ ਕੀਨ ਇਹ ?? ਪੂਛਤਿ ਭਇਉ।ਸੁਨਤਿ 
ਸ਼ਿਲਪੀਯਨਿ ਉਤਰ ਦਇਊ ॥ ੬॥ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਕੁਲ ਚੈਦ। 
ਤਿਨਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ । ਬੈਠਹਿੰ ਬਿਦਤ ਅਬਹਿ ਗੁਰਗਾਦੀ । ਭਰੇ 
ਬਿਰਾਗਰਯਾਨ ਅਹਿਲਾਦੀ॥੭॥ਤਿਨਹੁੰ ਕਰਾਏ ਇਹ ਬਰ ਮੰਦਗਬਾਂਛਤਿ 
ਪੁਰਿ ਬਸਾਇਬੋ ਸੁੰਦਰ” । ਸੁਨਤਿ ਪੀਂਰ ਨੌ ਤਰਕ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਕਰਨਿ 
ਕਹਿਨ ਗੁਰ! ਬਿਖਮ ਨਿਹਾਰੀ” ॥੮॥ ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਹੋਤਿ ਉਰ ਮਾਂਹੀ।ਇਿਤੋ 
ਅਰੈਭ ਕਰਤਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ । ਇਕ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਾਹ ਬਿਚਾਰੈਂ । ਜਿਸ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੈਂ ॥੯॥ ਪੁਨ ਹਿੰਦਵਨਿ ਕੋ ਗੁਰੁ ਕਹਾਵੈਂ । 
ਕਿਮ ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸੁ ਤਰਾਵੈਂ-। ਇਮ ਮਨ ਠਾਨਿ ਬਖਾਨੜੋ ਧੀਰ 
ਸ਼ਿਲਪੀ ! ਸੁਨਹੁ ਹੋਹ ਤੁਮ ਤੀਰ” ॥ ੧੦॥ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਜਾਇਬੋ ਜਬੈ । 
_ਇਹ ਸੈਦੇਸਾ ਭਾਖਹ ਤਬੈ ।-ਇਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤਿ ਮਾੰਹੋਂ ਰਿਦਾ ਤੁਮਾਰੋ । ਗਨ 
ਸੇਵਕ ਕਿਮ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ ?-॥ ੧੧॥ ਏਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉੱਤਰ ਲੀਜੋ । 
ਹਟਿ ਆਵੋਂ ਮੈਂ'ਤਬਿ ਤੁਮ ਦੀਜੋਗਇਮ ਕਹਿ ਚਲਜੋ ਗਯੋ ਜਿਤ ਜਾਨਾ। 
ਸ਼ਿਲਪੀ ਕਰੀ ਕਾਰ ਤਿਸ ਥਾਨਾ ॥ ੧੨ ॥ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸੈਧੜਾ ਕੋ ਉਠਿ 
ਗਦਿਊ। ਰਿੰਦੇ ਸੈਦੇਸਾ ਸਿਮਰਤਿ ਭਇਉ।ਦਰਸਯੋ ਦਰਸ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ। 
ਸਮੁਖ ਖਰੋ ਹਇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ ॥ ੧੩॥ “ਏਕ ਪੀਰ ਤਿਹ ਮਾਰਗ 
ਜਾਤਿ।ਹਮ ਸੋਂ ਪੂਛਿ ਕਹੀ ਤਿਨ ਬਾਤ ।-ਇਮ ਪ੍ਰਬ੍ਰਿਤਿ# ਮਹਿ ਜਬਿ ਗੁਰ 
ਹੋਵਾ । ਕਿਮ ਤਰਿਬੋ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੋ ਜੋਵਾ ? ॥੧੪॥ ਇਸ ਕੋ ਉੱਤਰ ਗੁਰ 
ਤੇ ਲੀਜੋ। ਹਟਿ ਹਮ ਆਵਹਿ ਤਬਿ ਤੁਮ ਦੀਜੋ-। ਜਯੋਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏ 

“ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ । “ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । “ਧੀਰਜ 
ਵਾਨ ਯਾ ਸਿਆਣੇ (ਪੀਰ) ਨੇ । “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਂ, (ਅ) ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । “(ਜਦ) ਮੈਂ ਮੁੜਕੇ ਆਵਾਂਗਾ । <ਪਰਵਿਰਤੀ । 

_ #ਇਥੇ ਇਸਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਹੀ' ਪਰ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, _1ਪਾ:-ਗੂਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੦੮੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੦. 

ਰਜਾਇ। ਤਜੋ ਆਵਤਿ ਕੋ ਕਹੈਂ ਬਨਾਇ?” ॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰ 
ਗੁਰੁ ਮੁਸਕਾਨੇ । ਕਹਯੋ ਤਬਹਿਪਇਮ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨੋ ।-ਹਮਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ 
ਗੁਰ ਪਾਸ । ਜਿਮ ਪੂਛਹੁ ਤਿਮ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੬॥ ਉੱਤਰ ਚਹਤਿ 
ਰਬਰੋ'ਦੀਏ-। ਇਮ ਕਹਿ ਆਵਹ ਤਿਹ ਖ਼ੈਗ ਲੀਏ” । ਸੁਨਿ ਸ਼ਿਲਪੀ 
ਸੋ ਰੈਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਲਗਿ ਕਰਨਿ ਉਸਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਕਰਹਿ 
ਪ੍ਰਤੀਖਨ” ਦੇਖਨਿ ਪੀਰ ।-ਲੇ ਕਰਿ ਚਲਵਿ ਮੈਗ ਗੁਰ ਤੀਰ”-। ਇਤਨੇ 
ਮਹਿ ਆਯੋ ਚਲਿ ਸੋਇ । ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਹਰਖਤਿ ਹੋਇ॥ ੧੮ ॥ ਬੂਝਯੋ 
ਮੋਹਿ ਸੈਦੇਸ਼ਾ ਦੇਹ । ਗੁਰੁ ਸੋਂ ਕਹਜੋ ਕਿ ਨਾਂਹੀ ਏਹੁ $?। ਸ਼ਿਲਪੀ ਸਾਦ 
ਸੁਧਿ ਸੁ ਬਤਾਈ । “ਹੁਕਮ ਭਯੋ ਲਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ” ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨਤਿ 
ਪੀਰ ਨੋ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਉੱਤਰ ਉਚਰਹਿ ਕੌਨ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਚਹਿਯ 
ਸੁਨਕੋਂ, ਮਿਲਿਨ ਬਨਿ ਆਵੈ।ਸਿਫਤ ਖ਼ੁਦਾਇ ਪੰਥ ਬਿਦਤਾਵੈਂ॥੨੦॥ਹੋਇ 

ਰ ਗੁਫਤਗੋਂ£ ਨੀਕੀ ਅਹੈ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸੈਗਤਿ ਸੁਖ ਲਹੈ-। ਦੇਵ ਬਿਚਾਂ- 
ਰਤਿ ਗਮਨਜੋ ਸਾਬ। ਜਿਹ ਠਾਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਜਗ ਨਾਂਬ॥ ੨੧ ॥ ਝ੍ਕ੍ਯੋ 
ਸਲਾਮ ਕੀਨਿ; ਭਾ ਖਰੋ । ਖਰੋ ਭਾਇ" ਅੰਤਰ ਉਰ ਭਰੋ । ਆਇਸੁ ਪਾਇ 
ਅਸੀਨਜੋ ਪੀਰ । ਬੁਝਨਿ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰੂ ਗਹੀਰ॥ ੨੨॥ “ਕੌਨ ਅਹੋਤੁੰਮ 
ਕਹਾਂ ਬਸੈਤੋਊਕਰਾਂ ਪੂਛਤਿ ਹੋ?ਕਹਹੁ ਮਤੇਤੋ” । ਭਨੜੋ ਪੀਰ ਨੇ “ਸੱਯਦ 
ਮੈਂ ਹੋਂ । ਰੋਪਰ ਨਗਰੀ ਬਿਖੈ ਬਸੈ ਹੋਂ ॥੨੩॥ ਹਮਰੇ ਹੁਤੇ ਮੁਰੀਦ ਅਗਾਰੀ। 
ਤਿਨ ਢਿਗ ਜਾਨਿ ਹੇਤੁ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਆਵਨਿ ਭਯੋ ਹਮਾਰਾ। 
ਜਿਸ ਤੇ ਯਾਫਤ ਦਰਸ ੩ਮਾਰਾ ॥੨੪॥ ਤਮ ਹਿੰਦਨਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵਹ। 

ਭਲੋ ਹੋਠਿ ਕੋ ਪੰਥ ਬਤਾਵਹਇਹ ਮਹਿਲਾਇਤ? ਮਹਾਂ ਉਸਾਰਨਿ।ਨਿਤ 
ਪਤਿ ਮਮਤਾ ਅਧਿਕ ਬਿਬਾਰਨਿ ॥੨੫॥ ਸੈਤ ਜਨਹੁੰ ਕੈ ਨਾਂਹਿਨ ਨੀਕੀ। 
ਬਭਤਾਂ ਜਗ ਕੀ ਜਾਨਤਿ ਫੀਕੀ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਹਿ ਜੋ ਸੁਖਦਾਈ । 

_ ਡਿਸ ਆਚਗਹਿੰ,ਤਜਹਿ ਚਪਲਾਈ1”॥੨੬॥ “ਸੁਨਹੁ ਪੀਰ ? ਗੁਰਬਾਕ 
ਉਚਾਰਾ । “ਸਭਿ ਆਸ਼੍ਰਮ ਤੇ ਗਿ੍ਹਸਤ ਉਦਾਰ।ਅਪਰ ਸਕਲ ਕਹੁ ਇਹ 

“ਸਾਹਮਣੇ । “ਉਡੀਕ । ਵਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ । ਏਗਲ ਬਾਤ । “ਖਰਾ 

ਪ੍ਰੇਮ। $ਪਾਇਆ ਹੈ [ਫਾ:, ਯਾਵਤ=ਪਾਇਆ]। “ਮੰਦਰ । "'ਚੌਚਲਤਾ । 
___ ਕੈਂਪਾ:-ਬਡਹਾ । ਹੰਦੋ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਇਉਂ` ਹੈ:-ਤਿਸ 

ਆਸਚਰਜਹਿ ਤਜਹਿੰ ਪਲਾਈ । 



ਹੀ ਗੁਰ ( ੪੦੮੮ ਰਾਸਿ ੧੧। 
ਤੋ । ਪੁਨ ॥੨੭॥ਜੋ ਗ੍੍ਹਸਤ ਤੋ ਉਤਰੰਚਿ 

ਤਨ ਸਿ ਅਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰਹਿ ਸਰੀਰ । 
ਜੋ ਗਿਰੀ ਗਿਰਹੀ ਰੀਗਾ ਛਾ ਨੀਰ੧।੨੮॥ ਜੌ ਜੋ ਬਾਨ ਵਾਨਾ ਜਿਤ ਹੋ ਹੇਰਿ 

ਕੋ ਜਟਿੰਤਿਂ ਬਡੈਂਗੇ । ਰੇਸ਼ਮ ਭੌਰ ਬੀਚ ਲਰਕਾਂਈ । ਜ਼ਰੀ ਦਾਰ ਗੌਫੇ 
ਛਬਿ ਛਾਈ ॥ ੩੬॥ ਰੁਚਰ ਪੁਰਯੇਕ ਸੁ ਚਾਮੀਕਰ ਕੋ । ਚਹੰਦਿਸ਼ਿ 
ਮੁਕਤਾ ਝਾਲਰ ਬਰ ਕੌ । ਮ੍ਰਿ ਦੁਲ ਸੇਜ ਪਯ ਵੇਨ” ਸਮਾਨਗਆਸਤਰਨ 
ਸਿਹਸਾ ਉਪਚਨਾਂ ॥ ੩੪॥ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਂਣਯੋ ਪੁਰਖ ਸੁਹਾਈ । ਚੈਦ੍ਰਮੁਖੀ' 
ਗਰਿ ਭੌਰ ਵਰਜਈ । ਭਿਸ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬੂੜਨਿ ਕੀਨਾ । “ਕੋ ਸੁਭ ਕਰਮ, 
ਦੀ ਅਜ ਲੱਖ ਪਿ ਭਿਰ ।ਜੋਟਮ 

ਹ ਜਆਂ ਬਿਥਿ 'ਗਇਉ! । ਸਨਤਿ ਪੁਰਖ ਨੰ ਕਰਿ ਉਰ ਗਜਾਤ । 
ਅਪਲ ਉਛਗਤਿ ਡ ਬਿਤਾਂਤਮ੩੬/ ਪੂਰਬ ਜਨੁਮ ਸ਼ੋਰ ਕੇ ਮਰਾ । ਜੂਨ 
ਰਿ ਤਾ 
ਪਰ ਫਟ । ਮਾਨੁਖ ਸਦਨ 

ਹੁਨਾਲੈ ਵਿਚ ਫੁਲਈ_ ਤੇ ਬਰਸਾਤ 'ਵਚ ਫਲਦੀ ਹੈ; ਹਾਬੀ ਇਸਨੂੰ ਖੱਦੇ ਬੀ ਹਨ । ਕਵੀ 
ਜੀ ਨੈ-ਆਪਣੇ _ਨਾਮ. ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ. ਪਛ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ:-ਗ੍ਰਿੰਬ ਬਿਕੰਕਤ, 
ਬਜਘਰਪਾਤ। ਸੁਝਾਂ ਬ੍ਰਿਖ, ਉਤੇਕੈਟਕ ਖਜਾਤ । ਹੀਸ ਨਾਮ ਏ ਖਸ਼ਟ਼ ਰਿਨੇਹ (ਬਨ ਵਰਗ 
ਅੰਕ ੧੧੪)। ਪੰਜਾਬੀ ਅਜ=ਰਗੀ, ਵਾਂਸਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਬੰਗੀ]। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੦੮੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੦, 

ਬਨਾਯੋ ਮਨੌ।ਪਾਨੀ ਧੋ ਛੁਵੈ ਨਹਿ ਜਹਾਂ। ਨਿਸ ਮਹਿੰਬਸੌਂ ਜਾਇਕਰਿ 
ਤਹਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਦੇਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਗਮਨਜੋ ਬਾਹਰ । ਹਿਤ ਅਹਾਰ ਜੀਵਨ 
ਹਤਿ ਜ਼ਾਹਰ” । ਬਿਚਰਤਿ ਬਨ ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਮਾਰਜੋ । ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ 
!(ਗ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਯੋ ॥ ੩੯॥ ਚਲੀ ਬਾਉ ਘਨ ਕੀ ਘਟ ਆਂਈ । ਧੂਲ 

ਉਡੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤਮ ਛਾਈ। ਪੰਥੀ ਦੋਇ ਤਹਾਂ ਰਕਿ ਗਏ । ਕਿਤੋ ਆਸਰੋ 
ਪਿਖਤਿ ਨ ਭਏ॥ ੪੦॥ ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਜੋ ਘਰ ਮੇਰਾ । ਦੇਖ; 
ਕੀਨਸਿ ਦੌਰਿਂ ਬਸੇਰ। ਅਪਰ ਅਲੈਬ ਨਹੀ' ਢਿਗ ਕੌਈ । ਕਰਕਾ” ਕੀ 
ਬਰਖਾ ਬਹ ਜੋਈ॥੪੧॥ਬੈਠਿ ਤਿਨ੍' ਨੇ ਜਾਨੀ ਹੇਰ-ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਾਸੋ 
ਬਡ ਸ਼ੋਰ। ਅਸ ਨ ਹੋਇ ਅੜਿ ਚ਼ਲਿ ਸੋ ਆਵੈਹਤਹਿ ਹਮਹਿ ਦੋਹਨਿ ਕੌ 

ਖਾਵੈ-॥ ੪੨॥ ਕਰਕਾ ਬਰਖਤਿ ਸੈਂ ਤਬਿ ਆਯੋ। ਬੋਲ ਨਰਨ ਕੋ ਦਢਿਗ 
ਸਨਿ ਪਾਯੋ। ਜਾਨੋਂ ਮਨੂਜ ਅਹੈ' ਘਰ ਮਾਂਹਿ ।ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਤਬਿ _ 

ਲਾਂਹਿ ॥ ੪੩ ॥ਮੇਰੇ ਅਤਿਬਿ ਭਏ ਇਹ ਆਇ । ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਕਰਿ ਸੁਖ 

ਪਾਇੰ । ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਨਹਿ ਔਰ । ਅਭਿਆਗਤ ਕੋ ਦੇ ਸੁਖ ਣੌਰ 
॥੪੪॥ ਪੁਰਬ ਕਿਸੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਮੋਹੀ । ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਮਤਿ ਉਰ ਮਹਿ ਹੋਹੀ। 

ਖਰੋ ਰਹਯੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਬੈ । ਓਰੇ ਸਹੇ ਗਾਤ ਪਰ ਸਬੈ ॥ ੪੫ ॥ ਡਰਤਿ 
ਸ ਪੰਥੀ ਬਾਸੇ ਘਰ ਮਹਿੰ । ਸਖ ਸੋਂ ਬਿਤੀ ਜਾਮਨੀ ਤਿਨ ਕਹਿ“ । ਦੇਖਤਿ 

ਰਹੇ ਵਹਿਰ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਊ । ਮਤ ਕੇਹਰਿ ਸੈਘਾਰਹਿ ਕੋਊ ॥ ੪੬॥ ਜੈਂ ਮਨ 
ਧਰਮ ਜਾਨਿ ਹਟਿ ਰਹਗੋਦਖ ਬਰਖਾ ਸਭਿ ਤਨ ਪਰਸਹਯੋ/ਅਰਧ ਰਾਤਿ 
ਲੋ ਬ੍ਰਸ਼ਟੀ# ਭਈ । ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਈ ॥ ੪੭॥ ਪੁਨਹਿੰ ਪੰਨ 

੍ ਬੇ ਅਤਿ ਮੀਰ । ਬਜਾਪਯੋ ਸਗਰੇ ਸੀਤ ਸਰੀਗਭੋਰ ਹੋਤਿ ਮੈਂ ਮਿਰ- 

ਤਕ ਭਇਉ । ਸਿਸਰ ਬਿਸਾਲ' ਪ੍ਰਾਨ ਫੱਟ ਗਇਉ ॥ ੪੮ ॥ ਕਈ ਪ੍ਰਾਤਿ 

ਸੋ ਸੈਤ ਪੁਬੀਨਾ । ਨਿਕਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਹਿ ਪਿਖਿ ਲੀਨਾ । ਕਰੁਨਾ ਕੀਠਿ 
ਜਾਨਿ ਮਮ ਕਰਮ । ਵਲ ਦੀਨਸਿ ਅਸ, ਜਸ ਅਤਿ ਧਰਮ“॥੪੯॥ ਤਿਸ਼ 
ਰਾਤਰੀ ਕਾ ਫਲ ਅਸ ਹੋਵਾ । ਪਹੁੰਚਿ ਸੁਰਗ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਖ ਜੋਵਾ । 

“ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਹੀਸ ਦੀ ਸੈਘਣੀ ਛਾਈ ਵੇਲ ਨੇ ਫੈਲ ਕੇ ਇਕ 
ਮਨੁਖ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਾਂਡੁ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । “ਪ੍ਰਗਫ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ । ੩ਦੌੜਕੇ । 

` ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ । “ਤਿੰਨ੍ਹੀਂ ਦੀ । ਬਰ ਖਾ/”ਠੰਢੀ“ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਸੀੰਜਿਵੇ' ਬੜਾ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 



ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਰ੩੧, _ 
ਥ ਪੂਜਿਬੇਧਰਮ ਮਹਾਨ।ਨਹਿੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਕ ਅਪਰ ਸਮਾਨਾ੫੦॥ 

“ਰੀ .(6 "ਅਉ ਦਰਦੀਆਂ 
ਉਨਤਿ ਚਰਨ ਪਰ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । “ਰਾਵਰਿ ਭੇਦ ਸਕਤੋ ਨਹਿ ਚੀਨ ॥ 
੫੧॥ `ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੁ ਹੈ ਸਭਿ ਨੀਕੀਰਾਂਵਰਿ ਕਰੈ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਢੀਕੀ' 
। ਜ਼ਗਤ ਉਧਾਗੰਨ ਧਾਂਰਨ ਤਨ ਕੋ । ਸੈ ਅਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸਿ ਮਨ 
ਕੋ॥੫੨। ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਦਈ,ਤਯਾਗਿ 
ਬਿਯ ਗਿਨਤੀ”।ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰਾ । ਅਪਰ ਬਾਂਨ ਮਹਿੰ 
ਸੁਜਸੁ ਪਸਾਰਾਂ ॥੫੩ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਪੀਰ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਂਮ ਤਿੰਸੰਤੀ ਮੰਸੂ॥ ੩੦ ॥ 

੩੧, [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾ । ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਈਰਖਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਸਧਾਰਿ ਕਰਿ ਬਸੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਰਾਜਪ੍ਰਜਾ ਬਸਾਵਨਿ 
ਪੁਨ ਕਰੀਂ ਦੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿਨਿ ਸਮਾਜ ॥੧॥ ਚਂਪਈ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਗਤਿ 
ਆਇ ਨਵੀਨ । ਡੇਰਾ ਪਰਹਿ ਬਨਜ ਹਇ ਪੀਠ”। ਬੈਸਨ ਆਦਿ 
ਦੁਕਾਨ ਬਨਾਈਗ਼ਨੀ' ਗਰੀਬ ਬਸੈਂ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨॥ ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖਯ 
ਹੀ ਰਚੈਂ ਅਵਾਸ। ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਕੀਨਸਿ ਬਾਸ । ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰ 
ਨਰ੬ ਬਿੰਦ। ਬਸੇ ਆਨਿ ਕਰਿ ਢਿਗ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦ ॥੩॥ ਆਇਂ ਸੈਕਰੇ ਨਿਤ 
ਨਰ ਨਾਰੀ। ਚਹੈ ਭੀਰ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਬਿੰਦ ਮਮੈਦ ਅਨੰਦ ਬਿਠੀਦੇ। 
ਰਚੈਂ _ਨਿਕੋਝ ਨਿਕਟਿ ਸੁਖਕੰਦੇ॥ ੪ ॥ ਅਨਿਕ ਵਕੀਰਨਿ ਪੰਕਤਿ 
ਆਈਂ । ਲਖ ਕ੍ਰਿਖਾਲ ਪਰੇ ਸ਼ਰਠਾਈ । ਖੈਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠਹਿੰ ਨਿਤ ਪਾਸ 
ਬਲੱਹਿ ਦੋਗ਼'ਤੇ ਅਚਵਹਿੰ ਗਾਸ॥ ੫॥ ਬਾਂਛਤਿ ਬਸਤ ਪਾਇ ਗਨ ਰਹੈਂ। 
ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਹਿਂ “ਗਰ ਗੁਰ” ਕਹੈਂ।ਕੇਤਿਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਾਬ । ਸੇਵਾ 
ਕਰਹਿ ਜੈਰਿ ਕਰਿ ਹਾਥ॥ ੬॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਐਸ਼੍ਰਜ ਬਧਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਦੁਗੁਨ ਚੁਗੂਨਾ ਦਸਗੁਨ ਜਾਲਾ । ਇਕ ਆਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਇਕ ਜਾਹੀ । 
ਪਸੇਰਯੋ ਸੁਜਸ ਅਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹੀ ॥੭ ॥ਜੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈਂ ਅਨਿਕ 
ਅਕੋਰੇਂ । ਅਰਪਨਿ ਕਰੈ ਖਰੇ ਕਰ ਜੋਰੇਂ । ਅੰਬਰ', ਪਸ਼ਮੰਥਰ, ਪਾਟੈਬਰ। 
ਰੀ - ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਹਿਤ ਅਨੋ ਬਿ ਖਨ। 
"ਜਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦੇ ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਢੀ ਕਰਨੀ ਬੀ 
ਨਹੀਂ. ਤਾੰ 6 ਰਿ .੧ਦਜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ । “ਭਾਰੀ । “ਵੈਸ਼ 
ਆਕਂ ਨੇ । ਧਨਕਨ ਅ, ਕਨੀ] ।ਾਵ ਮਜਦੂਰ । ਨੂ ਕਪਤ । ਕਸ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੧) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਆਗੇ ਅਰਪਹਿ ਆਨਿ ਅਦੂਖਨ'।ਧਨ ਕੀ ਗਨਤੀ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ । ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਆਗੇ ਬਹੁ ਜੋਇ ॥ ੯॥ ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰਬਖਰ- 
ਜਨ ਕਜ਼ਤਿ ਜਾਤਿ ਤਿਮ ਸਕਬ। ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਦੇਤਿ । 
ਵਹਿ ਕਹਿੰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿੰ ਨਿਕੇਤ ॥ ੧੦॥ ਦੀਰਘ ਦੇਗ਼ ਬਨਹਿ ਜੁਗ 
ਕਾਲਾ । ਹੋਤਿ ਖਰਚ ਲੇ ਅੰਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਿਰੇਪਾਉ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੌ ਦੇਤਿ। 
ਲੈਤਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਕੇ ਹਤੁ ਸੁਚੇਤ॥੧੧॥ਦਿੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕਾਰਨ ਔਗਖਰਚਿ 
ਕਰਤਿ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਤਿਕ ਬਿਤੇ ਮਹੀਨੇ । ਗੁਰੂ ਬਿਦਤ 
ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨ ਚੀਨ ॥੧੨॥ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਢੀ ਕਲ ਅਹੈਂ । ਮਤਸਰ ਸਹਿਤ 
ਬਿਸਮ ਉਰ ਰਹੈ ।-ਕਿਸ ਪ੍ਕਾਰ ਬਿਵਹਾਰ ਮਝਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਮੰਤ ਹੁਤੀ, 
ਬਿਤੀ ਬਯ ਸਾਰੀ॥੧੩॥ਲਖਹਿੰ ਨਿਲਾਯਕ ਸਗਲੋ ਜਾਂਹੂ। ਜਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਤਾਂਹੈਬੜ ਐਸ਼੍ਰਜ ਵਧਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਾਨਵ 
ਜਾਲਾ॥੧੪॥ਹਮ ਕੋ ਤਜ ਤਜਿ ਤਿਸ ਢਿਗ ਗਏ । ਇਕ ਮੱਖਨ ਨੇ ਅਸ 
ਬਿਧਿ ਕਏ । ਅਜਹੁ ਨ ਕਛ ਬਿਚਾਰ ਉਰ ਆਯੋ” । ਧੀਰਮੱਲ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥ 
ਪੁਚਾਯੋਂ॥੧੫॥ਦਲਭ ਵਸਤ ਨਿਜ ਬਭਿਅਨਿ ਕਰ ਕੀ।ਮਹਿਮਾ ਲਖਿ ਨ 
ਸਕਯੋ ਅਸ ਬਰ ਕੀਓਕੈ ਧਰਿ ਤਾਸ ਫੇਰ ਕਰਿ ਦੀਨਾ।ਤਾਖਕੋ ਨਿਕਟਿ ਨ; 
ਕਯਾ ਇਹ ਕੀਨ”ੈਂ॥੧੬॥ਜੋ ਸੈਗਤਿ ਹਮ ਮਾਨਨਿ ਲਾਗੀ।ਸਹਿਤ ਉਪਾ- 
ਇਨ ਸੋ ਅਬਿ ̀ ਭਾਗੀ-। ਦੱਤਯਾਦਿਕ ਸੋਢੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ।ਔਗਨ ਕਲਪਹਿੰ 
ਅਨਿਕ ਸੁਨਾਵੈ ॥ ੧੭ ॥ ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਧੀਰਮੱਲ ਜਸੁ ਸੁਨੈਮੈਗਤਿ ਜਾਤਿ 
ਦਖ” ਸਿਰ ਧਨੈ । ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨਹਿ ਨੀਕੀ । ਤਉ ਲੌਭ ਵਸਿ 
ਮਤਿ ਹ੍ਰ ਫੀਕੀ॥ ੧੮॥ ਜਾਨਹਿ-ਐਸ਼੍ਰਜ ਭਯੋ ਘਨਰੇ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ 

“ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਜੀਂਦੇ ਅੱਗੇ । “ਸਾਵਧਾਨ (ਸਿੱਖ) । ਦਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ । ੬ਅਜੇ ਬੀ (ਦੁਨੀਆਂ 

_ਦਾਰੀ ਦੀ) ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ । “ਧੀਰਮੱਲ ਸਿ ਰ੍ਰਥ ਜੀ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਨ । 
੬ਮਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ) ਦੀ । “ਜਾਂਦੀ ਮੈਰਤ ਨੂੰ ਵੇ 
ਉਇ ਵਿਚਾਰ_ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ 

ਨਹੀਂ ਉਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੈ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਰਸੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਗ ਦਿਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੂਹਾਂ 

ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੩੧. 

ਸਗਤਿ ਤਿਸ ਨੋਰੇ । ਬਿੰਦ ਦਰਬ ਕੋ ਅਰਪਹਿ ਜਾਈ!ਮਹਿ ਮਹਿੰ'ਮਹਿੰਮਾ 
ਪਭ ਦੂ ਤੀ 
ਉਖਿਤ ਮੇਂ ਥਯ । ਦੁਇ ਪੀੜੀ ਇਹ ਉਪਰ ਰਹੈ' । ਕਿਮ ਗੁਰ 
ਲੱ ਇਸ ਪਦ ਲਹੈਂ॥ ੨੦ ॥ ਦਿੱਲੀ ਮੰਹਿ ਮਸ਼ੈਦ ਬਿਰਮਾਯੋ । । ਤਿਸ ਤੈ 
ਅਪਨੇ ਨਾਂਮ ਕਹਾਯੋ। ਪੁਨ ਮੱਖਣ ਮੂਰਖ ਅਨਜਾਨ । ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ 
ਜਗ ਕੀਠਿ ਬਖਾਨ ॥ ੨੧॥ ਦੇਨਿ ਲੋਨਿ ਕਰਿ ਇਨਕੋ ਸਾਥ। ਬੈਠੜੋ 
ਬਲਿ ਬਿਲੈਦ ਗੁਰੁ ਨਾਘਮ ਤੇ ਜਰੀ ਨ ਜਾਇ ਬਭਾਈ-।€ਕਹੁ ਸ਼ੀਹਾਂ! 
ਗਤ ਕਰਹਿ ਉਪਾਈ ?॥ ੨੨॥ ਇਸ ਕੀ ਜਿਮ ਮਨੌਤ "ਕਉ 
ਦਹੈਂਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਧਨ ਭਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਭਯੋ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ 
ਨੀਠ ਨੀਂਠ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਿਬਹਿਊ ॥੨੩॥ ਛਪਯੋ ਰਹੈ ਕੋ ਜਾਨਹਿ 
ਲਹਿ ਕੁਛ ਬਿਦਤ ਮੈਗਤਾਂ ਮਾਂਹੀਏਕ ਬਾਰਿ ਐਸੇ ਬਨਿ ਸਿ 
ਵਸਾਵਨਿ ਸ਼ਮਰਬ ਕਯੋ ॥ ੨੪ ॥ ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਜ ਕਰੇ ਉਪਾਇ। ਸੋਸਭਿ 
ਯਦ ਗਏ ਦਖਦਾਇ। ਅਥਿ ਜੋ ਬਨਹਿ ਬਤਾਵਹ ਮੋਹੀ। ਜਬਿ ਇਹ ਟਰੈ 
ਸਤਿ ਫ਼ਿਤ ਹੋਹੀ” ॥ ੨੫ ॥ ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੈਨਦੁਸ਼ਟ ਮਸੈਦ 

ਚ ਕਰਿ ਨੈਨ । ਕਹਜੋ ਕਿ “ਮੈਂ ਸਭਿ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ । ਜਾਨੋਂ ਜਤਨ 
ਪਰਕਾਰ ॥੨੬॥ ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਮਹਿ ਰਹੀਏ ਆਪ। ਵਧਹਿ ਚੌਗਨੋ 

ਅਜ ਦਲ ਨੇ ਅਥ ਆਜ ਜੂ ਗੁਜ ਇੱ ਹੋ ਜਤਨ ਵਖ ਕੇ ਜੰਮ 
ਕੰ ਖੋਇ ਨ ॥ ੨੭ ॥ ਅਬਿ ਇਮ ਜਤਨ ਬਨਾਵਨਿ ਕਰੋ । ਰਾਮਰਾਇ ਸੈਗ 

ਫ਼ੀ ਧਰੋ। ਅਹੈ ਭਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਮਨਿੰਦ । ਕੁਲ ਮਹਿ ਲਾਯਕ ਜਨੁ ਨਭ 
॥ ੨੮॥ ਆਲਮਗੀਰ! ਕਹੇ ਮਹਿ ਜਾਂਹੀ । ਸਾਦਰ ਨਿਤ ਸਮੀਪ 

ਝਲਿ ਜਾਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੈਗ ਸੋ ਝਾਤ ਚਲਾਵੈ।ਅਜ਼ਮਤਿ ਹਿਤ ਨਿਤ ਨਿਕਤਿ 
ਬਲਾਵੈ ॥ ੨੯ ॥ ਦਿੱਠਗੇ ਬਿਖੈ ਜਾਇ ਜੇ ਬਰੈ। ਇਤ ਹਮ ਰਹੈਂ ਕਾਜ 
ਸਕਿ ਸ਼ਰ਼ੋ । ਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਮਹਿੰ ਹੋਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਜਾਚਹਿ ਅਜ਼ਮਤ ਅਧਿਕ 
ਹਸ ੧ ੧੦ ॥ ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਚਹੈ ਕਰਵਾਵੈਨਹਿੰ ਆਵਨਿ ਦੇ ਨਿਕਟਿ 
ਬਸ਼ਵੈ। ਰਾਮਰਾਇ ਮਹਿ ਅਜ਼ਮਤਿ ਭਾਰੀ । ਕਿਮ ਸਰਬਰ ਹੁਇ ਸ਼ਾਹ 
'ਅਗਰੀ (੩੮ ॥ ਜੇ ਕਰਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹਿ ਹੋਇ।ਕੈ ਹਠ ਕਰੈ ਦਿਖਾਇ 

`ਬ੍ਰਿਵੀ ਵਿੱਖੇ। ਮੇਕਵੇਂ ।ਇਨ੍ਹਂ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ (ਇਹ ਤਾਂ) ਇਸ ਤੀ 
ਭਧੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ । “ਧੀਰਮੱਲ ਸ਼ੀਹੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ! “ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ । “ਐਚੈਗਜ਼ੇਬ 



ਰ ਛੇ 
ਮਾਂਹੂ ॥ ੩੨॥ ਕੈ ਅਰ ਫਧ ਕਮ ਤੜਕਾਲ। ਧਰਤ ਸਸ ਰ 
ਨਿਗਲਾ । ਜਬਿ ਦੋਨਹੁ ਮੈਂ ਇਕ ਬਨਿ ਜਾਇ। ਹੋਇ ਕੌਦ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ 
ਸ਼ਿਲਾਇ॥ ੩੩॥ ਤਬਿ ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੁ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਸਭਿ ਸਿਖ ਆਇ 
ਆਪ ਕੇ ਪਾਹੀਅਰਪਹਿ ਦਰਬ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇਰਾ। ਹੁਇ ਰਾਵਰਿ ਐਸ਼੍ਰਜ 
ਘਨੌਰਾ ॥ ੩੪ ॥ ਇਹ ਉਪਾਇ ਅਬਿ ਜਾਨਜੋ ਪਰੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਤ 
ਪਰਹਰੇ” । ਸੁਨਤਿ ਧੀਰਮਲ ਅਨੰਦ ਉਮਾਹਾਂ । “ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ 
ਸਗਾਹਾਂ ॥੩੫॥ “ਹੋਨਹਾਰ ਤੈ' ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ । ਤਹਿ ਪਹੰਢੇ ੁ ਇ ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਹਾਨੀ । ਸੈਤ ਸੈਂਕਰੇ ਤਿਹ ਮਰਿਵਾਏ । ਕਿਮਹੁ ਕਿਸ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ 
੩੬।ਮੋਰ ਭਤੀਜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਰੀਹਮ ਪਰ ਬਨਹਿ ਕਕੋਂ ਨੇ ਉਪਫਜਰੀ 
ਇਿਕ ਤੋਂ ਹਮ ਪਰ ਅਹੈ ਅਸਾਨ"। ਜੇ ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ 

(ਜੀ ਹਰ ਰੀ ਨਿਤ ਪਤਿ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਜੋਇ। ਹਮਰੋ ਅਹੈ, ਲੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ॥ ੩ ਰ 
ਰਾਮਰਾਇ ਹਮ ਏਕੋ ਅਹੈਂ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਦੋਨਹੁਂ ਸਮ ਲਹੈਂ । ਯਾਂਤੇ ਯਾਂਤੇ ਲਿਖੋ 

ਇਸ, ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ ਮਹਿ ਜਾਵੈਂ-”॥੪੦॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਿਲਿ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰ।ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਨ ਉਰਕੁਛ ਧਾਰਸਲੋਜ਼ 
ਗੁਸੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਚਰਯੈਂਪਚਿਤਵਨਿ ਕਲਮਲ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰਜੋਂ॥੪੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਵਲ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਧੀਰਮੱਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਇਕ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੧ ॥ 
ਉਪਕਾਰ । “ਜਿਸ ।ਸ਼ਰੀਕ) ਕਰਕੇ (ਸਾਡੀ) ਮੰਚੇਮਾਂ (ਮਹੀ= ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਵਿਚੰਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ 
ਹੈ । ਸੂਚਨ-ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ੰਢਤਾ ਅੰਜੂ ੩੨ ਅੰਕ ਪ ਤੋਂ ਹੈਦੀ ਹੈ 4 ₹ਚੜ੍ਹਿਆਂ ! 

ਮਂਮਾਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ਲੋਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ । ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਬ ਕੇ ਮਤ 
ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਗੰਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਐਸ਼ਰਜ ਜਮ ਭਿਹਾਂ ਹੈ । ਗਲਾਂ ਕਿ 
ਇਹ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਭੂ 'ਭੱਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਸੇ ਕਰਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ । ਲੋਭੀ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਰੰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਧਬ ਨੂੰ ਪਰੋਪਕਾਰ ਤੇ ਵੀਟ ਰਹੇ ਹਨ 
ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੈਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਆ ( ੪੦੯੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੨, 

_ ੩੨. [ਧੀਰ ਮਲ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੇਲ)। 

ਵੱਰਗ ॥ ਧੀਰਮੱਲ ਪਾਤੀ ਹੀ ਕਰੀ ਤਰੀਫ ਉਦਾਰ । “ਸਭਿ ਉਪਮਾ 

ਕੋ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਨਿ ਸਤ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ! ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੋਹਿ ਅਨੁਜ ਸ਼ੀ 

ਗਰ ਹਰਿਰਇ। ਤਿਹ ਜੋਸ਼ਟ ਸੁਤ ਗੁਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੌ ਬਸ 

ਕਰਿ ਲੀਨਾ । ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤਕੋ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ ॥੨॥ ਤੋਂ ਸਮ ਅਪਰ 

ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਈ। ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਤ ਪੱਯਤਿ ਸੋਈ" । ਤੁਵ ਪਿਤ ਜੈਸੇ 

ਅਠੁਜ ਹਮਾਰਾ । ਤਿਨ ਹੀ ਸਮ ਮੈਂ ਤੋਹਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੩॥ ਗੁਰਤਾ ਵਸਤੁ 

ਹਮਾਰ ਤੁਮਾਰੀ । ਸਭਿ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਖਿ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਦੂਰ 

ਬਡੇਰੀ।ਕਿਮ ਗਰ ਬਨਿ ਬੈਠਯੋ ਇਸ ਬੇਰੀ॥੪॥ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਕਯੋਂ ਨ ਚਿੰਤ 
ਕੌ ਠਾਨੈਂ ? ਮਹਿ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਤੀ ਹਾਨੈ”। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਹ ਰੋਜ਼ 

ਸੈਭਾਰੈਬਡ ਐਸ਼੍ਰਜਆਪਨੋ ਧਾਰੈ॥੫॥ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟਿ ਬਲਵਾਵਨਿ : ਠਾਲੋ। 

ਜੜੋਂ ਕਜੋਂ ਕਰਿ ਸ਼ੱਤ ਤਹਿੰ ਹਾਨੋਂ । ਕਰੇ ਜਤਨ ਮੈਂ ਸਰਯੋ ਨ ਕੋਈ।ਬਚੜੋ 

-ਕਿਘਾਰਨ ਜਭਿ ੩ ਸੋਈ ॥ ੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸੁਧਿ ਤੁਵ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਈ । 

ਬਨਿ ਆਵੈ ਅਬਿ ਕਰਨਿ ਉਪਾਈ” । ਇਮ ਲਿਖਿ ਦੂਤ ਪਠਾਵਨਿ ਕੀਨਾ। 

ਜਾਨਜੋ-ਰਿਪੁ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨਬਿਹੀਨਾ-॥੭॥ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਇਕ ਸਿਰੁਪਾਉ। 

ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਅਪਰ ਪਠਾਉ' । ਦਿੱਲੀ ਮਹਿੰ ਲੇ ਕਰਿ ਸੋ ਗਯੋ । 

ਰਾਮਰਾਇ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਯੋ ॥੮॥ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਦੀਨਿ ਪੁਨ ਪਾਤੀ । 

ਅਪਰ ਸੁਨਾਇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ । ਰਾਮਰਾਇ ਤਬਿ ਖੋਲਨ ਕੀਨ । 

` ਪਠਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਮਤਲਬਕੋਂ ਚੀਨਿ॥੯॥-ਧੀਰਮੱਲ ਭਾ ਮੋਹਿ ਅਧੀਨ।ਯਾਂ 

ਤੇ ਕਛਕ ਹਰਖ ਮੈਂ ਲੀਨਿ-। ਪੁਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਬਿਥੋ ਉਪਾਈ ।-ਗਈ 

ਅਪਰ ਥਲ ਮਹਿ ਬਡਿਆਈ ॥ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਭਯੋ ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਦਹ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਜੇ ਸ੍ਰਾਪ ਕਰਾਲਾ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਮੋਰ ਖੁਟਈ। ਪਿਤ 

ਸਤਿਗਰ ਪੁਰਬ# ਬਿਦਤਾਈ ॥ ੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਰ ਪਰਲੋਕ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਮਹਿ ਸ਼ੋਕ । ਮੋ ਕਹੁ ਬੁਰਾ ਜਗਤ ਠਹਿਰਾਯੋ । 

ਅਬਹਿ ਅਪਰ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਯੋ॥੧੨.ਹ੍ੈ ਜੈ ਹੈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਔਰਫ। ਮਹਾਂ 

੧ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸ਼ਕੀਦੀ ਹੈ । “ਦੋ (ਪੀੜੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਤੇ) ਦੂਰ ਹਨ ਗੁਰਿਆਈ 

ਤੌ । ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਮਾ (ਸਾਡੀ) ਬੜੀ ਹਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ (ਜਤਨਾਂ) 

ਤਾ । “ਫੋਜੀ । ੬ਪਹਿਲੋ' ਦੀ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੪੦੯੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੨, 

ਕਲੈਕਤਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਠੌਰ-।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਨ ਗਟੀ ਬਿਚਾਰਗਿ-ਕਹਾਂ 
ਕਰੋਂ ਸੈਂ ਜਤਨ ਸੁਧਾਰਹਿ-॥੧੩॥ਪਾੜੀ ਕੋ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿ ਦੀਨੋਤਮ ਹੋ 
ਬਡੇ ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਚੀਨੋ । ਜਿਤਿਕ ਉਪਾਇ ਮੋਹਿ ਤੇ ਬਠੋ । ਕਰੋਂ ਸੁ ਮੈਂ 
ਜਿਮ ਚਿੰਤਾ ਹਨੈ ॥ ੧੪॥ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਮਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ।ਮਾਨੋ' ਕਜੋਂ ਨ 
ਰਾਵਰੀ ਬਾਤੀ? । ਲਿਖੀ ਪਠਾਈ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ । ਪਠਤਿ ਧੀਰਮਲ 
ਆਨੰਦ ਧਾਰਿ।੧੫॥ਕਹਜੋ ਮਸੈਦ ਸੈਗ ਸਮੁਝਾਇ।“ਸਫਲਹਿ ਤੋਰੋ ਕਹੜੋ 
ਉਪਾਇ । ਰਾਮਰਾਇ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਿ ਪਠੀ” । ਇਹੁ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੀ 
ਪਠੀ”॥ ੧੬ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਭਯੋ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । ਗੁਰ ਦੋਹੀ ਅਨਹਿਤ” 
ਚਿਤਵੈਤਿ । ਬ੍ਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ । ਭਏ ਲੋਭ ਬਸਿ ਕੁੱਫਿਤ 
ਠਾਨੈਂ ॥ ੧੭॥ ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਤੀਰ । ਬੈਠਯੋ ਰਾਮਰਾਇ ਨਰ 
ਭੀਰ। ਕਹੜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਤੌਨ” । “ਮਥਿ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਜੋ ਕੌਨ? 
॥੧੮॥ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਬਯ ਜਾਂਹਿ । ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਮਾਂਹਿ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਤ ਹੁਤੋ ਨ ਕੋਇ । ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਤਿ ਹੈ ਜੋਇ” ॥ ੧੯॥ 
ਰਾਮਰਾਇ ਸਭਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹੀ ਗੁਰਿਆਈ । 
ਹੁਝੋ ਹਮਾਰੀ ਕੁਲ ਮਹਿੰ ਏਕ । ਜਿਸੇ ਕੈ ਨਹਿੰ ਬਿਵਹਾਰ ਬਿਬੇਕ ॥੨੦॥ 
'ਸੋ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੁਇ ਬਿਦਤਾਯੋ । ਸਨਜੋਂ ਸੁ ਮੈਂ ਨਿਜ ਠਗਰ ਬਸਾਯੋ । 
ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਿਤ ਲੋਕ ਤਿਸ ਕਹੈਂ । ਅਰਪਹਿੰ ਦਰਬ ਕਾਮਨਾ ਲਹੈ' ॥ 
੨੧॥ ਪ੍ਰਗਟਜੋ ਗੁਰੂ ਤਬੰਹ ਲਖਿ ਲੋਹਿਂ' । ਢਿਗ ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਜ਼ਮਤ 
ਦੇਹਿ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਝੂਠ ਸਾਚ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਬਿਰਮਾਵਹਿ ਨਰ ਗਨ ਛਲ 
ਧਰਿ ਕੈ? ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਇਮ ਸ਼ਾਹੁ ਗਿਰਾ ਤਬਿ ਕਹੀ।ਤੋ ਮਹਿ ਅਜ਼ਮਤ 
ਮੈਂ ਬਹੁ ਲਹੀ । ਨਹਿ ਏਤਿਕ ਕਿਸ ਅਪਰ ਮਝਾਰੀ । ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ ਤਿਸ 
ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰੀ“॥ ੨੩॥ ਤੁਮ ਭੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਸੁਤ ਪੋਤੇ । ਅਪਰ 
ਅਲਪ ਜਾਨੋ' ਸਭਿ ਤੋ ਤੇ॥ਰਾਮਰਾਇ ਸੁਨਿ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨੀ। “ਤਮ ਮਾਲਕ 
ਹੋ ਸਕਲ ਸਥਾਨੀ ॥ ੨੪ ॥ ਤਿਸ ਮਹਿ ਬਸਹਿੰ ਜਿ ਨਰ 'ਸਮੁਦਾਇ। 
ਕਯੋਂ ਨ ਤੁਮਾਰੋ ਕਾਜ ਬਨਾਇ । ਸੁਨਿ ਇਮ ਸ਼ਾਹ ਮੌਨ ਕਰਿ ਰਹਜੋ । 
ਅਪਰ ਪੁਸੈਗ ਚਲਜੋ ਕਿਸ ਕਹਯੋ” ॥ ੨੫॥ ਇਹ ਬਿਤੰਤ ਭਾ ਸਭਾ 
ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਭੈਜੀ ਹੈ । “ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਬੁਰਾ । “ਤਿਸ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਨੇ । "ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤਦੋਂ 
(ਅਸੀਂ) ਜਾਣਾਂਗੇ । #ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਕੇ । “ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। 



ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੁ ੩੨, 

ਜੇ ਸੁ ਪਰਿਕੀ ਸਗਤਿ ਸਾਰੀ/ਰਾਮਰਾਇ ਇਨ ਸੈਗ ਖੁਟਾਈ। 
ਕਰਯੋ ਚਹਤਿ ਹੈ ਬਹੁ ਬਿਦਤਾਈ"॥ ੨੬॥ ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਸਿਖ 
ਸਭਿ ਕਹੈਂ।ਇਹ ਉਤਪਾਤ ਕਰਤਿ ਹੀ ਰਹੈ?।ਪੁਨ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਦੀਨਿ 
ਬਿਤਾਇ4 ਪੁਨ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੭ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ 
ਲਾਲਸ ਬਹੁ ਜਾਗੀ । ਭਏ ਤਜਯਾਰ ਕੋਤਿਕ ਬਡਭਾਗੀ । ਲੈ ਲੈ ਵਸਤੁ 
ਅਜਾਇਬ ਚਲੋ । ਧਨ ਗਨ ਲੀਨਿ ਰਿਬਾਵਨਿ ਭਲੇ ॥ ੨੮ ॥ ਸਿਮਰਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ । ਪੰਥ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਨਿਯਰਾਏ । ਹਰਖੇ ਜਬਹਿ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੰਰਿ ਮੈਂ।ਪਰਥਮ ਸਿਵਰ ਕੌ ਕਰਿ ਸੁਖ ਉਰ ਮਂ॥੨੯॥ਪਾਇ ਰੁ ਪਾਨ 
ਪਖਾਰੇ ਪਾਠੀ । ਬਸਤ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਹਾਨੀ । ਸਭਿ ਅਕੋਰ ਲੈ 
ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਏ । ਮਹਾਂ” ਮਸੈਦ ਅਗਾਊਂ ਭਏ॥ ੩੦ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ 
ਅਰਪਿ ਅਕੋਰ । ਅਭਿਬੈਦਨ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਹਰਖਾਏ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਏ॥੩੧॥ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਬਿਤ ਅਰਪੰਤੇ।ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੇ ਨਾਮ ਭਨੰਤੇ।“ਮਹਾਂਰਾਜ[ਇਹ ਦਸਵੈਧ 
ਲਕਾਯੋ।£ਇਨਹਿੰ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਯੋ” ॥੩੨॥“ਇਸ ਨੋ ਇਹ ਮਨੌਤ 
ਮਨ ਮਾਨੀ? । “ਏਸ ਕੀ ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਠਾਨੀ” । “ਏਸ ਸਿਖ ਕੋ ਰੁਜ 
ਤਨ ਤੇ ਹਰਜਯੋ?” । “ਇਹ ਬਾਹਤਿ ਸਵਲਜਯੋ ਧਨ ਕਰਰੋ? । ੩੩॥ ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ । ਧਰਹਿ ਅਕੌਰ ਜ਼ਰਨ_ਕੇ ਪਾਸ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੈਦ । ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਖ ਅਨੁਸਾਰਿ ਬਿਲੰਦ ॥ ੩੪॥ ਪੁਨ ਕਰ, 
ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਉਚਾਰੇ । “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ । ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਝ 
ਸੈਗ ਬਖਾਨਾ ।-ਬਾਬਾ ਬਸਹਿ ਬਕਾਲੇ ਥਾਨਾ-॥ ੩੫॥ ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ 
ਦੇਖੇ ਆਇ । ਦਾਸਨਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਾਇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ ਮੁਖ 
ਕਹਜੋ । “ਰਾਮਰਾਇ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਲਹਜੋ”ਊ ॥ ੨੬॥ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਕਿਮ 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ? । ਕਿਮ ਤਿਨ ਸ੍ਰਾਪ ਦੀਨਿ ਰਿਸਪਾਇ? ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਤੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਹਕਾਰੇ । ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਸਖ ਸਿਖਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਜਬਿ ਪਹੁੰਚੋ ਤਬਿ 
ਕਯੋਂ ਦੁਖ ਘਯੋ£ । ਕਹਾਂ ਬਿਗਾਰ ਕੀਨਿ ਪੁਰਿ ਜਾਯੋ$।ਜਿਸ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ ਸੈਗ। ਰਚਜੋ ਬਿਰੋਧ ਸ ਸੂਪ _ਨਿਸ਼ੈਗ ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ- 
"ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ । "ਵੜੇ, ਮੁਖੀ । ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ ਕਿਵੇ (ਕਹਿ ਲਹਯੋ=) ਸਦਵਾ `ਲਿਆ (ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ) । (ਅ) ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸੇ ਕਹਿ=) ਕਿਹੇ 
ਜਿਹੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ । (ਏ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕੇ ਕੀਹ ਕਿਹਾ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੩੩. 

ਬਖਸ਼ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਨਾਯੋ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪਿਖਿ ਤਪਤਾਯੋ। ਕਹਿ ਬੁਲਿ- 
ਵਾਏ ਆਸ਼ੈ ਦਵ:-ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਤੁਰਕ ਸਾਥ ਗੁਰਦੇਵ॥੩੯॥ਜਾਹਿੰ ਪਲਾਇ 
ਕਿ ਜੋਗਲ ਦੋਸ਼ । ਮਿਲਹਿਂ ਜਿ, ਟੂਟਹਿ ਪੁਣ ਸੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-।ਬਹੁਰ ਸਿਖਾਯੋ 
ਅਜ਼ਮਤ ਹੇਰਹੈ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਇਸ ਹੀ ਹਿਤ ਪ੍ਰੈਰਹਿ ॥ ੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ।ਤਿਸਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕੀ ਤਬੈ।ਤਰਕੋਸ਼ਰ ਸੈਂ ਮਿਲੋ 
ਨ ਜਾਇ। ਇੱਤਕਾਇਕ ਪਿਖਿ ਰਿਸ ਉਪਜਾਇ॥੪੧॥ਅਪਰ ਨ ਬਸ ਕਛ 
ਚਲਯੋ ਅਗਾਰੇ । ਸਰਾਪ ਸੀਤਲਾ ਕੋਰ ਉਚਾਗੇਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਗਰ ਕੋ ਹੋਯੋ। 
ਹੋਨਹਾਰ ਕਹੁ ਨੀਕੋ ਜੋਯੋ ॥ ੪੨॥ ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਜਜੋ ਸ਼ਰੀਰ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਧੀਰ । ਕੇਤਿਕ ਤਿਨ ਕੀਨੇ ਉਤਪਾਤ । ਅਜਹੇ 
ਨ ਬੈਠਤਿ ਚਿਤ ਕਰਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥ ੪੩ ॥ ਏਕ ਦਿਵਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਗਾਥਾ । 

_ਕਹਿਤਿ ਭਯੋ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਸਾਥਾ ।-ਗੁਰੂ ਭਏ ਅਬਿ ਤਿਨਹੁਂ ਹਕਾਗੋਅਜ਼- 
ਮਤ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿਨਿ ਨਿਹਾਰੋ-॥ ੪੪॥ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਕੁਛ ਬਾਤ । 
ਚਹਿਤਿ" ਆਪ ਸੋਂ ਭੀ ਉਤਪਾਤ । ਕਹਾਂ ਕਰਹਿਗੋ ਤਮਰੋ ਸੌਂਇ । ਕਿਮ 
ਸਮਸਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੪੫॥ ਗੁਰਤਾ ਨਹੀ' ਹਾਥ ਕਮ ਆਵੈ। ਜਤਨ 
ਅਨੇਕ ਸੁ ਨਿਸ਼ਵਲ ਜਾਵੈਂ?। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ/ਮੁਸਕਾਨੋ 
ਸੁਨਿ ਤਬਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥੪੬ 1 ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ 
ਰਾਸੇ 'ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਬਰਨ ਨਾਮ ਦੋਇ ਤਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ਤੇ ੩੨॥ 

੩੩. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ ਕਰਨ ਟੁਰਨਾ] । 
_ਵੋਰਭਾ ॥ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਿ ਗਜਾਤਾ ਸੁ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਲਖੀ 
ਭਵਿੱਖਯਤ ਬਾਰਤਾ ਜਿਮ ਹ੍ਰੇ ਹੈ ਸੋ ਚੀਨਿ॥੧॥ਭੌਪਬ॥ਪੁਨ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੋ 
ਕਰਨਿ ਉਧਾਰ। ਕਿਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਸਦਨ ਮਝਾਰ । ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਜੁ ਦੂਰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖ ਅਸ਼ੇਸ਼॥ ੨ ॥ ਗਮਨ ਤੀਰਥਨਿ 
ਬਹਾਨਾ । ਨਿਜ ਦਾਸਨਿ ਚਾਹਤਿ ਕੱਲਯਾਨਾ । ਪੁਰਿ ਅਨੈਦ ਜੇਤਿਕ ਬਸ 
ਗਏ । ਤਿਤੇ ਬਸਾਇ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਭਏ । ੩॥ ਲਖਜੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੋਢਿਨਿ 
ਕੈਰਾਂ ।-ਪਿਖਿ ਸੈਕਟ ਕੋ ਪਾਇ ਬਡੇਰਾ”। ਅਨਿਕ ਉਪਾਵਨਿ ਕੋ ਨਿਤ 

_ਠਾਨੈ' । ਦਰਬ ਲੋਭ ਜਿਨ ਰਿਦੈ ਮਹਾਨੈ ॥੪॥ ਹਮ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ਧਰੇ ਬਹੁ 
ਰਹੇ । ਤਉ ਦੇਖਿ ਤਿਨ, ਉਰ ਦੁਖ ਦਹੇ । ਇਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਦਰ ਅਬਿ 
"(ਰਾਮਰਾਇ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ / ₹ਸੋ ਜਾਣ ਲਈ । ੨(ਸੋਢੀ) ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੯੮ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੩੩. 

ਜਾਇੰ। ਬਿਨ ਦੇਖ ਹਮ ਕੋ, ਸੁਖ ਪਾਇ॥੫॥ ਤਾਂਤੇ ਗਮਨ ਕਰਨਿ 
ਅਬਿ ਆਛੇ । ਪੁਚਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਜੇ ਸਿਖ ਬਾਂਛੇ-। ਬਹੁ ਕਾਰਨ ਕੋ ਜਾਨ 

ਗੁਸ਼ਾਈਂ । ਕਹਿ ਨਿਜ ਲੋਕਨਿ ਸਕਲ ਜਨਾਈ॥੬॥ “ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ 
ਤਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲੀਜੇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਚਰਨ ਕੀਜੈ(ਸਨੋ ਸਨੇ ਗਮਨੈ 

ਸੁਖ ਪਾਏ। ਡੋਰੇ ਸਮੋਦਨ ਸਾਜਿ ਬਨਾਏ” ॥੭॥ ਕੋਤਿਕ ਦਾਸ ਵਕੀਰਨਿ 
ਸਾਬ । ਚਹਤਿ ਦਰਸ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ ।-ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਜਿਨ 
ਮਹਾਂ[ । ਬਿਚਰਹਿ ਸੈਲ ਕਰਹਿ _ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ-॥ ੮॥ ਸਫਲ ਜਨਮ 

ਅਪਨੇ ਕੌ ਚਾਹਤਿ । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਕੋ ਜਾਨਿ ਉਮਾਹਤਿ । ਜੇਤਿਕ ਪੁਰਿ 

ਮੰਚੇ ਲੋਕ ਬਸਾਏ । ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਸਭਿ ਨਿਕਟਿ ਬਲਾਏ ॥ ੯॥ ਸਾਦਰ 

ਕਹਸੋ “ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਹਮ ਅਬਿ ਤੀਰਥ ਕਰਨਿ ਸਿਧਾਇ । ਕੇਤਿਕ 

ਦਿਨ ਇਸ ਗਲ ਦੇਸ਼ । ਕਰਹਿ ਬਿਤਾਵਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼॥ ੧੦ ॥ ਪੁਨ 

ਹਮ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਪਧਾਰੈਂ । ਬਿਚਰਹਿਂ ਤਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਹਾਚਹਿ? । ਹਾਥ 

ਜੋਰਿ ਪੁਠ ਨਰਨਿ ਸੁਨਾਈ । “ਤੁਮ ਹਮਰੇ ਨਿਤ ਨਾਥ ਸਦਾਈ॥ ੧੧॥ 
ਛੂਰ ਕਿ ਨਿਕਟਿ ਜਸ ਅਸਤ ਸਕ ਗਨ ਕੁਗਵਾਲੂ । 

ਅਰਕਕਕਅਕਅਕਕਕਕਕਕਲ 

੧ਮਾਲਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। __ 
#ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਗ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਛਪੇ ਰਹੇ 

ਫੇਰ ਲੰਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤ, ਫੇਰ ਬਕਾਲਾ ਛੜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਖੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ । 
ਤਸਰ ਆਏ ਏਖ ਬੀ ਈਰਖਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤਿਆਂਗ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਫੇਰ ਬਕਾਲਾ 

ਛੌਤ ਕੇ ੮7੭ ̀-ਘੁਰ ਜਾ ਬਸੇ ਉਥੇ ਬੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਵ ਤੱਕਕੇ ਅਨੈਦਪੁਰ ਜਾ ਬਸਾਇਆ । 

ਅਜੇ ਬੀ ਸੌਂਢੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਠੰਢ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਛੋੜਕੇਂ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ 

ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਤਾਂ ਏਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 'ਕਰ ਲੈਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ ਪਕੜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਪਕੜ ਹਾਂ । ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬੱਧਾ ਸੋ ਬੀ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇ” ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਨ, ਸੋ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਠ ਕੇ 

ਛੁਰੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਕੇ 

ਤੁਸ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ । 

“ਤੀਰਥ ਉਦਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ । [ਤੁਖਾਰੀ ਮ8 ੪] 
ਇਸ ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਰਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੁਰੋ ਹਨ ਨਾਂ 

ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਰਬਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨੀ ਹੈ । 



ਰ ਮਰਾ, ( ੪੦੯੯ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ 3੩, 
ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ, ਸ ਰਹੀਅ(ਹ । ਬਹੁਰੋ ਆਵਨ ਦੂਝਲਿ ਢਹੰ ॥ ੧੨॥ ਸਦਾ ਅਲੀਬ ਤੁਮਾਰੇ ਹਹੈ' । ਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਖੜਿ ਹੀ ਚਿਲ ਥ੍ਜੈਂ । 
ਜਬਿ ਆਵਹੁ ਪੁਰਿ ਬਸਹਿ ਬਛੇਰਾ । ਲਾਂਹਿ ਤ ਇੜੋ ਜੋਇ' ਜਿਮ ਜ਼ੇਬਾਂ॥ 
੧੩॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲਕਹਤਿ ਭਏ ਤਿਨ ਕੌ ਤਬਕਾਲ। 
“ਮਹਾਂ ਪੂਰਖ ਜਬਿ ਜਨਮ ਸੁ ਪਾਵੈ । ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਇਹਾਂ ਬਥਿ ਆਏ ॥ 
੧੪॥ ਕਰਹਿ ਬਸਾਵਨਿ ਇਸਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਰਚਨਾ ਅਧਿਕ ਜ਼ਡਹਿ 
ਤਤਕਾਲਾ । ਬੀਜ ਮਾਤ ਹਮ ਕੀਨਿ ਬਸਾਵਨਿ। ਤਰੁਵਰ ਸਮ ਤਬਿ ਹੋਇ 
ਬਿਧਾਵਨਿ ॥ ੧੫॥ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਵੈਂ । ਬਸਨਹਾਜ਼ 

ਸੁਖ ਪਾਵੈ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ । ਸਕਿਨਿ ਕਰਿ 
ਕਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ॥ ੧੬॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਬਾਹਨ 
ਜ਼ੀਨ ਅਧਿਕ ਛਥਿ ਛਾਈ । ਸਭਿ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਭਲੇ। ਸਿੱਖ ਉਧਾ- 
ਰਨਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਚਲੇ ॥ ੧੭॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਤੈਚਨ ਮਾਂਹੀ । ਪੁੱਤ ਸਲੋਹ 
ਧਾਰਿ ਸੈਗ ਜਾਹੀ । ਬਹੁਰ ਤੀਰਬਨਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਅਧਿਕ ਸ਼ਰੀਕਾ 
ਸੋਢੰਨ ਜਾਨਿ ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਚਢਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਡੌਰੇ । ਪਤਿ ਕੇ ਖ਼ੈਗ 
ਚਲੀ ਸੁਖ ਲੋਰੇ । ਭ੍ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਾਬ ਨਿਜ ਕਰਿਓ । ਸੋ ਤੁਰੈਗ ਸੁੰਦਰ 
ਪਰ ਚਰਿਓ॥੧੬॥ਅਪਰ ਸਕਲ ਪਾਇਨ ਸ਼ੈਗ ਚਲੇ। ਜੋ ਚਾਹਤਿ ਪ੍ਰਲੋਕ 

_ਹੁਇ ਭਲੋਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਅਸਵਾਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਰ ਸਿਮਰਨ 
ਧਾਰਿ ॥ ੨੦॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇ ਗੁਰੁ ਸਾਮੀ । ਸਕਲ ਘਟਨਿ ਕੇ ਅੰਤਰ- 
ਜਾਮੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਵਰ ਦੁਇ ਕੋਸ ਲਗਾਯੋ । ਨਜ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਮਿਲਿਨਿ ਕੋ 
ਆਯੋ ॥ ੨੧॥ ਜੇੜਿਕ ਦਰਬ ਕੋਸ਼ ਮਹਿ ਜਨਾ । ਕੌਸ਼ਪਤੀ ਸੇਗ ਬਾਕ _ 
_ਬਖਾਨਾਂ । ਏਕ ਢਾਸ ਕੋ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਤਯਾਗਾ । ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਰਹੜੋ ਬਡ- 
ਭਾਗਾ॥੨੨॥ਸਗਰੋ ਧਨ ਤਿਸ ਕੋ ਤਬਿ ਦੀਨਾ। ਕਹੜੋ ਗੁਰੂ “ਲਖਿ ਖਰਚ 
ਪ੍ਰਬੀਨਾ' । ਕੂਪ ਲਗਾਵਹੁ ਸਦਨ ਬਨਾਵਹੁ । ਖਰਚਹੁ ਪੁਰਿ ਕੋ ਹੇਤੁ 
ਬਸਾਵਹੁ ॥੨੩॥ ਜਿਮ ਸਭਿ ਲੋਕ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇੰ। ਸੋ ਤੁਮ ਕੀਜਹਿ 
ਸਦਾ ਬਨਾਇ” । ਪੁਰਿ ਕੋ ਖੋਦ ਦਹਿ ਨਹਿ ਕੋਝੀ। ਜ ਕੋ ਢੇਹਿ; ਜ਼ਹੈ 
_ਲਹਿੰ ਸੋਈ” ॥ ੨੪ ॥ ਇਮ ਤਿਸ ਕੋ ਸਮੁਬਾਇ ਗੁਸਾਈਂ । ਬੈਠੀ ਮੈਗਿ 
“ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹੇ ਚਤੁਰ ! ਲਖਕੇ (ਸਮਬਕੇ) ਖਰਚ 
ਕਰੀਂ”। “ਭਾਵ ਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆਈਂ' ਨਾ ਸ਼ੂਮਪੁਣਾ ਕਰੀਂ? । 'ਓਸੁਵਾਰ ਕੇ, ਚੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂ । _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੦੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੩੩. 

ਢਿਗ ਸਮੁਦਾਈ । ਤਿਨਿ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਯੰਤਿ ਕਰਨਾ । ਚਾਹਹਿਂ 

ਤਿਨਹਿੰ ਕਲੋਸ਼ਨਿ ਹਰਨਾ॥੨੫॥ਕਛਕ ਦੀਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਨਾਇ। ਬਹੁਰ 

ਬਿਸਰਜਨਿ ਕੀਠਿ ਸਨਾਇ/ੋ ਸਿੱਖਹ ! ਨਰ ਤਨ ਇਹ ਰਤਨ । ਜਿਮ 
ਸਵਲਹਿ ਤਿਮ ਕੀਜਹਿ ਜਤਨ ॥੨੬॥ ਜਗ ਧੈਧੇ ਮਹਿ ਫਸਿ ਨ ਸਿਤਾ- 
ਵਹ। ਬਿਨਸ ਜਾਇ, ਪਿਖਿ ਨਹਿ ਬਿਰਮਾਵਹੁ । ਹੇਤੁ ਜੀਵਕਾ ਹੁਇ 
ਨਿਸ਼ਪਾਪ । ਕਰੋ ਕਾਰ ਕੋ-ਹਰਿ ਹਰਿ-ਜਾ੫ ॥੨੭॥ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ 

ਕੀ ਲਿਵ ਰਾਖਹੁ ।-ਸਾਸ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ-ਦਿਮ ਕਾਂਖਹੁ' । ਸੈਗਤਿ ਜਹਿੰ 
ਗੁਰੁ ਕੀ ਮਿਲਿ ਜਾਇ । ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਇ ॥ ੨੮॥ ਪੱਖਾਂ ਪਾਨੀ 
ਪੀਸਨਿ ਕੀਜਹਿ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੀਜੈ । ਅੰਨ ਬਸਨ 
ਅਰਪਠਿ ਕਰਿ ਦੈ ਹੋ । ਚਰਨਨਿ ਚਾਂ੫ ਸਫਲਤਾ ਪੈ ਹੋ॥੨੯॥ਅਬਿ ਤਪ 
ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਨਹਿੰ ਕਾਲ । ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਤਿ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਤੀਨਹੁੰ 

ਦੇਵ ਆਦਿ ਜਗ ਅਹੇ । ਸੋ ਭੀ ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਤਿ ਰਹੇ ॥ ੩੦ ॥ ਅਸ ਕੌ 

ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਨੀ ਪਰੇ । ਪਾਇ ਨਹੀ ਤਪ ਤਾਪਨ ਕਰੇ । ਧਰ ਤੋ 
ਜਿਤਕ ਵਡਿਆਈ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇ ਬਿਰਧਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਤਪ 

ਕਰਿਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ। ਤਪ ਕੀ ਮਹਿੰਮਾ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਤਿਸਕੋ 
ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਅਬਿ ਜਾਨਹੰ । ਨਿਰਬਲ ਪਾਨੀ ਬਿਦਤ ਪਛਾਨਹੁੰ ॥ ੩੨॥ 
ਤਿਸ ਤੇ ਸਹਸ ਗ਼ੁਨਾ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਸਤਿ ਮੈਗਤਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ। ਤਪ ਕੀ 
ਮਹਿੰਮਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ । ਅਪਰ ਬਾਤ ਕਯਾ ਕਹੈ ਬਨਾਈ ॥ ੩੩॥ ਯਾਂਤੇ 

ਜਾਨਹੁੰ ਸੇਵਾ ਸਾਰ । ਸੇਵਹੁ ਸੈਤ ਕਿ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । ਐਸੀ ਦੁਲਭ ਵਸਤੁ 

ਕਛ ਨਾੰਹੀ । ਸੇਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਬਹੁਰ ਨ ਪਾਹੀ ॥ ੩੪॥ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ 
ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ। ਮਨ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਤਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਸ੍ਰਾਰਥ ਕਿਧੋਂ ਅਕਾਰਥ 

ਬਿੰਦ । ਫੁਰਹਿੰ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਰ ਨ ਰਹਿੰਦ" ॥ ੩੫॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਿਸ ਕੋ 

ਅਟਕਾਇ । ਕਰਹੁ ਟਿਕਾਵਨਿ ਕੇਰ ਉਪਾਇ । ਜਿਮ ਜਿਮ ਬਿਰਤਾ ਗਹੋ 

ਸਭਾਉ । ਤਿਮ ਤਿਮ ਨਿਪੁਨ ਕਗੰਹ _ਬਿਰਧਾਊ£ ॥ ੩੬ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇਂ 

ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਾਵੈ । ਕੈ ਲਿਵ ਨਾਮ ਬਿਖੈ ਅਟਕਾਵੈ । ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮ 
ਮਨ ਕੋ ਅਹੈ । ਜਿਤਹਿ ਕਰਹਿ ਤਿਤ ਹੀ ਨਿਤ ਬਹੈ” ॥੩੭॥ ਸਨੋ ਸਨੇ 

੧ਇਉਂ ਮੰਗੋ ।“ਪਓਗੇ। “ਵੱਧੇ। “ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਥਵਾ ਬੇਮਤਲਬੇ ਸਾਰੇ (ਸੈਕਲਪ) । 
੫ਮਨੁ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ੬ਵਧਾਵਣਾ ਕਰੇ । “ਜਿਧਰ ਲਾਓ ਓਧਰੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੦੧) ਰਾਸਿ ੧੧। ਐਸ ੩੪, 

ਬਿਜਿਯਨਿ ਤੋਂ ਰੋਕੈਂ'।ਲਘ ਸੁਖ ਪੁਨ ਦੇ ਨਰਕ ਬਿਲੋਕੈਂ। ਨਾਸ਼ਟੈਤ ਜਗ ਮੋਦ ਜੁ ਅਹੈ । ਅਲਪ ਕਾਲ ਮਹਿ, ਥਿਰ ਨਹਿ ਰਹੈ॥ ੩੮ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ । ਕਰਿ ਮਨ ਅਮਲ ਜਨਾਇ ਸੁ ਭੋਵਾ੧ਦਖ ਜਥਿ 
ਆਨਿ ਕਿ ਅਪਦਾ ਪਰੈ । ਪ੍ਰਕੂ ਭਾਣੋ ਲਖਿ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈ ॥੩੯॥ ਜਾਨਿ 
ਕਰਮ ਫਲ ਤਰਕ ਨ ਠਾਨੰੰ । ਨਹਿ ਈਸ਼ੁਰ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਬਖਾਨੈ । ਕੋਗਹਿ 
ਸੈਕਟ ਕੋ ਹਰਖਾਇ । ਲਖਹਿ ਕੁਕਰਮਨਿ ਫਲ ਬਿਨਸਾਇ£” ॥ ੪੦ ॥ 
ਸੁਖ ਜਥਿ ਆਇ ਨ ਕਚਹਿ ਹੈਕਾਰ । ਜਾਨਹਿ ਦੀਨਿ੬ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾਰ । 
-ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਮੁਝ ਪਰ; ਗੁਰ ਦਯੋ”-। ਸਿਮਰਹਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਦੁਖ ਛਯੋਂ॥ 

__੬੧ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸੈਗਤਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਦਾ ਅਸ਼ੇਸ਼ । 
ਠਾਨਿ ਬੇਦਨਾ ਸਦਨ ਸਿਧਾਈ । ਬਸਿ ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ॥ 
੪੨॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਅਗਾਰੀ ਚਾਲੇ । ਕਰਿ ਮੰਜ਼ਲ ਡੋਗਾ ਪੁਨ ਡਾਲੋਂ । 

_`ਸਨੇ ਸਨ ਚਲਿ ਮਗ ਬਿਚਰੱਤੇ । ਮਿਲਹਿ ਜੁ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰ ਕਰੈਤੇ॥੪੩॥ 
_ ਜਹਾਂ ਜਾਇ ਸਿਖ ਸੁਨਿ ਗਨ ਆਵੈਂ । ਸਭਿ ਡੋਰੇ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ। ਰੋਪਰ 
ਨਗਰ ਉਲੰਘਤਿ ਆਏ। ਇਮ ਚਲਿ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਦਾਏ ॥੪੪॥ ਪਟਿ- 
ਆਰੋ ਪੂਰਿ ਬਸਯੋ ਨ ਜਝੈ । ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਗਾਾਂਮ ਲੰਘ ਤਬੈ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ 
ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਬਸੇ ਨਿਸਾ ਸਿਖ ਸੇਵਾ `ਕੀਠਿ ॥ ੪੫ 1 ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ'ਗੁਰੂ ਗਮਨ”ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮਤੀਨੁ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀਅੰਸੂ।੩੩॥ _ 

_ ੩੪, [ਮੂਲੋਵਾਲ ਦਾ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਗੋਂਦਾ। ਸ਼ੇਖੇ ਦਾ ਤਿਲੋਕਾ ਜਿਵੱਧਾ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦਨ ਧੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ 
ਬਿਚਰਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਲੋ ਵਾਲ ॥ ੧॥ ਚੰਪਈ ॥ ਦੇਖਿ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰਾਂ ਠਾਂਢ ਰਹੇ। 
ਰਚਿਰ ਉਚਿਤ ਬ਼ਲ ਤਹਿਂ ਕੋ ਲਹੇ । ਡੇਗ ਕੀਨਿ ਗ਼ਰੀਬਨਿਵਾਜਅਖਰ 
ਫਿਕਾਯੋ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ॥੨॥ ਬੀਤ ਗਈ ਘਵਿਕਾ ਜੁਗ ਜਬੈ। ਮਈਆ 

= ਨ 

"(ਮਨ ਨੂੰ/ਰੋਰ। “(ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਬੋੜਾ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਨਰਕ ਦਿਖਉਂਦੇ ਹਨ । ੧(ਸੇਵਾ)ਮਨ ਰ ੧ / 

ਆਵੈ ਯਾ”। “ਇਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ (ਮੈਕਟ ਭੋਗਣ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਖੋਟੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 
ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । =ਦਿੱਤਾ ਹੈ । “ਦਿੱਤਾ (ਹੈ ਸੂਖ) । ਜਾਂਪ-ਕਹੂ | 



4 ਸੂਲਜ । ( ੪8੦੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੁ ੩੪, 

ਗੋਂਟਾ ] ਜਬੈ। ਆਨਿ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰ ਕੋ । ਬੈਠੇ ਨਿਕਟਿ 
ਭਾਊ ਜ਼ਹਿ ਉ ਕੋ॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਥ ਬਖਾਨਾ । “ਆਨਹੁੰ 

ਜਲ਼ ਹਿਤ ਪਾਨਾ । ਮਾਰਗ ਸਗਰੇ ਸ਼ੁਮ ਕੋ ਹਰਿਬੇ। ਹਾਬਨਿ ਪਾਂਵ 
ਪਖਾਨਿ ਡਰਿਬੇ” ॥ ੪॥ ਸੁਨਿ ਗੋਂਦੇ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ(ਇਹ ਜੋ ਕੂਪ 
ਨੀਰ ਬਹ਼ ਘਾਰਾ । ਕੈਕਰ ਬੀਚ ਪਰੇ ਜੁ ਸਮੂਹ । ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਲੋਵਹਿ ਜਲ 
ਇਸ ਬੂਹੁ ॥ ੫॥ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੌ ਜੇ ਅਬਿ ਹੋਇ । ਬਾਹਰ ਕਪ ਦੂਰ ਹੈ 
ਸੋਬਿ। ੜਹ਼ਾਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜਲ ਕੋ ਲਯਾਵੈਂ । ਲਗਹਿ ਬਿਲਮ ਪਰ ਆਛੋ 
ਮਨਚੇ ॥ ੬ ॥ ਸਗਰੋ ਗਮ ਤਹਾਂ ਤੇ ਆਨੈਂ,ਪੀਵਤਿ ਪਾਨੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਾਨੰ। 
ਕਲਲ ਲਯਾਇਿਬੋ ਸਭਿ ਕੋ ਅਹੇ। ਤਉ ਲਯਾਇ ਨੀਕੋ ਤਿਸ ਲਹੈ” ॥ 
੭ ॥ ਨੀਰ ਕਠਨਤਾ ਲਯਾਵਨਿ ਕੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਸ 
ਸੋਫੀ । ਤਿਲ ਪਰ'ਕਰਨਿ ਹੇਤੁ ਉਪਕਾਰਾ । ਕਹਜੋ ਬਾਕ “ਇਹ ਹੋਇ ਨ 
ਖਾਗ ॥ ੮॥ ਬਿਚ ਤੇ ਕੈਟਕ ਸਕਲ ਕਢਾਓ।ਊਪਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਰਿਵਾਓ। 
ਹੋਹਿ ਮਬੁਰ ਜਲ ਸੀਤਲ ਅਬੈ । ਪੀਵਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਨਰ ਸਬੈ ॥ ੯॥ 

ਹਮਰੇ ਕਾਰਠ ਲਯਾਵਹੁ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਿ ਮੁਖ ਪਕਾਵਹੁ” । 
ਸੁਨਿ ਬ਼ਿਸਮਕੋਂ ਗੋਂਦਾ ਹੁਲਸਾਯੋ । ਮਾਨਜੋਂ ਬਚਨ ਨੀਰ ਸੋ ਲਕਾਯੋ॥੧੦॥ 
ਐਨ ਅਘ ਕਰਯੋ। ਸੀਤਲ ਮਧੁਰ ਸ੍ਰਾਦ ਕੋ ਭਰਜੋ। 

ਗੋਝ ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ।“ਇਿਹੁ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮਧੁਰ ਮਹਾਨਾ॥੧੧॥ 
ਜੁ ਤੈ ਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੋਇ। ਅਪਰ ਜਿ ਇਹਾਂ ਲਗਾਵਸਿ ਕੋਇਨੋਂ ਲਗਿ 

ਫ਼ਰੰ, ਦਸ ਸਾਰੇ' । ਇਕਦਸ਼ਮੋ” ਜੇ ਬਹੁਰ ਉਸਾਰੇ ॥ ੧੨ ॥ 
ਭੌ.ਨਹਿੰ ਲਗਹਿ ਹਕਮ ਹੈ ਐਸੇ । ਭਗਠਿ ਬਿਦੀਰਨ ਹੋਇ ਸੁ ਕੈਸੇ” । 
ਇਹ ₹ ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਕੌ ਕਯੋ । ਅਬਿ ਲਗਿ ਇਕਦਸ਼ਮੋ ਨਹਿ ਥਿਯੋ॥੧੩॥ 
ਦਸ-ਹੀ ਕੂਪ ਰਹੈ' ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਲਿਲ ਭਯੋ ਸੀਤਲ ਅਭਿਰਾਮ । ਜਲ 
ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜਥਿ ਪਿਯੋ। ਪੁਨ ਮਾਈਏ ਅਰੁ ਗੋਂਦੇ ਪਿਯੋ ॥੧੪॥ ਪਾਏ 

ਭਲ ਯੋ ਬਿਸਮਾਏ । ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਧ ਵਧਾਏ । ਗਾਾਮ ਬਿਖੈ 
ਭਈ ਕੱਥਾ ਅਨੂਪ। ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਕੀਨਸਿ ਕੂਪ” ॥ ੧੫ ॥ ਸਰਬ ਭਾਉ 
ਧ਼ਰਿ ਬੈਛੇਨ ਕ ਜਨਿ ਲਾਖ ਕੇ ਗਲ ਉਚਰਿਹੀਂ।ਇਕ ਦੁਇ 

੧& ਤੱਛ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਹੋਣਗੇ । “ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ । <ਕਿਵੇਂ ਨ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿਕੇ 
ਨਾਸ਼ ਭੂ ਜਾਵੈਗਾ । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਮ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੦੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਦਿਨ ਗੁਰੁ ਉਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ" । ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਖਾਰੇ ॥੧੬॥ ਸੇਵਾ 
ਗੋਂਦੇ ਨੀਕ ਨ ਕਰੀ । ਹਿਰਦੈ ਅਧਿਕ ਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੀ । ਅਪਰ ਹਤੇ ਸੋ 
ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਉਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਹੇ ॥ ੧੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ 
ਪਾਗ ਬੈਧਾਈ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਚੌਧਰ ਲਿਹੁ ਇਸ ਥਾਂਈ । ਬਨਹੁਂ ਗਾਮ ਕੇ 
ਮੁੱਖਕ ਉਦਾਰੇ । ਤੁਮਰੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਹਇ ਸਾਰੇ? ॥੧੮॥ ਸਨਿ ਗੋਂਦਾ ਆਯੋ 
ਤਬਿ ਧਾਇ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕਹੜੋ ਸੁਨਾਇ। “ਚੌਧਰਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 
ਮਾਂਹੀ। ਅਪਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਿਲਿ ਹੈ ਨਾਂਹੀ॥ ੧੯॥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਤੇ ਮਮ 
'ਅਨੁਸਾਰਬਸੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਜੇ ਨਰਸਾਰੇਅਪਰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਮ ਠਹਿਰਾਵਹੁ। 
ਰੈਕਨਿ ਕੋ ਪਦ ਉਚ ਬਿਠਾਵਹੁ॥੨੦॥ਗੁਰੂ ਕਹਸੋ “ਗੌਂਦੇ ! ਸੁਨਿ ਲੇਹ । 
ਪ੍ਰਥਮ ਚੌਧਰੀ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕੇਹ। ਅਬਿ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਯਾਂਤੇ 
ਅਪਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਇ”॥ ੨੧॥ ਤਬਿ ਕੌ ਪੰਚਪਨੌ" ਤਿਠ ਕੇਰਿ । ਰਹਸੋ ਨ, 
ਭਏ ਸੁ ਅਪਰ ਬਡੇਰ। _ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੌ ਕੀਨਸਿ ਪਯਾਨਾ । ਪਹੁੰਚੇ 
ਸ਼ੇਖ ਗਾਮ ਸਥਾਨਾ॥੨੨॥ ਛਾਯਾ ਜਲ ਕੋ ਸੁਖ ਜਹਿ ਹੇਰਾ। ਗਾਮ ਵਹਿਰ 
ਕੀਨਸਿ ਗੁਰ ਡੇਰਾ । ਤਹਾਂ ਜਾਟ ਜੀਵੇਧਾ1 ਰਹੈ । ਨਾਮ ਤਿਲੈਕਾ ਤਿਸ 
ਕੋ ਕਹੈਂ ॥ ੨੩॥ ਬਹ ਗਾਮਨਿ ਕੋ ਬਡ ਸਰਦਾਰ । ਜਿਸ ਕੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਅਨੁਸਾਰਿ। ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਗੀ ਕੋ ਲੋ ਅਹੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਰਹੈ 
੨੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਆਵਨਿ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ।-ਮਿਲੋ' ਕਿ ਨਹੀਂ-ਭਰਮ 

। ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਬ । ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਬੂਝੀ ਸਭਿ 
ਗਾਬ॥ ੨੫॥ “ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੈਂ । ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਿਲਿ 
ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਵਹਿਰ ਆਨਿ ਉਤਰਕੋ ਤਿਨ ਡੇਰਾ। ਮਿਲੋਂ ਕਿ 
ਨਹਿ; ਭਰਮਤਿ ਚਿਤ ਮੇਰਾ” ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਬਿਰਾਗੀ ਛੁਭਜੋ ਬਿਸਾਲ । 
ਰੇ ਕਰਿ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਤਿਨ ਨਾਲ । ਹੋਇ ਨ ਐਸੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਇ। 

_ ਲੈ ਸਿੱਖੀ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥ ੨੭॥ ਜਬਿ ਇਹ ਜਾਇ, ਪ੍ਰਬੋਧਹਿ 
ਸੋਇਠਹਿੰ ਮਨਤਾ ਮੇਰੀ ਪੁਨ ਹੋਇਇਸ ਵਿਰਗਏ ਅਪਰਿ ਵਿਰ ਜਾਇੰ। 
ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਨਹਿੰ ਸਮਦਾਇ ॥ ੨੮ । ਮੋ ਕਹੁ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹਿ 
ਕਰਿ ਹੀ' । ਆਨਿ ਉਪਾਇਨ ਬਹੁਰ ਨ ਧਰਿਹੀ' ।ਯਾਂਤੇ ਅਥਿਹੀ ਬਨਹਿ 
“ਦੌਧਰਤਾ। “ਜਾਤ ਜੱਟ ਗੋਤ ਜਵੰਧਾ । ਤੇਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ (ਇਸਨੂੰ) । 
#ਪਾ:-ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਤਹਾਂ ਕਰਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । 1ਪਾ:-ਜੀਵੰਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੪੦੪) ਰਾਸਿ ੧੧' ਅੰਜੂ ੩੪. ਰ 

_ਉਪਾਇਮਿਲਿਨੇ ਦੇਉ' ਨ; ਲੋਹੁਂ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥ ਜੇ ਮਿਲ ਕਰਿ ਮਹਿਮਾ 
ਲੋ ਜਾਨਿ । ਪੁਨ ਮਮ ਕਹਯੋ ਨ ਧਰਿ ਹੈ ਕਾਨ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 
ਕਹਜੋ ਬਿਰਾਗੀ। “ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਕਾ ! ਹਰਿ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥ ੩੦ ॥ ਅਪਨ 

ਕੋ ਹੋਗਾ ਗੌਗ।ਸੁਨਤਿ ਜਾਇ ਮਿਲੀਅਹਿ ਤਿਸ ਠੌਰਾ' । ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਉਰ 

ਧਨਵਾਨਨਿ ਕੇ ਵਿਗ ਜਾਇ'। ਲੇ ਬਿਰਮਾਇ ਸੁ ਬਾਤ ਬਠਾਇ । 
ਅਨਿਕ ਮਤਨਿ ਕੇ ਚਾਹਤਿ ਐਸੇ-ਧਨੀ ਹੋਹਿ ਸਿਖ ਹਮਰੇ ਜੈਸੇ-॥੩੩॥ 
ਜਕੋਂ ਕਯੋਂ ਕਹਿ ਮਠ ਕੋ ਬਿਰਮਾਵੈਂ-।ਬਨਹਿੰਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦਰਬ ਚਢਾਵੈਂ'-। 
ਅਪਨਿ ਪੁੰਬ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇ । ਮਿਲਿ ਪਰਮਤਿ” ਧਨ ਅਰਪਹਿੰ ਸੋਇ ॥ 

ਹਾਥਾ। ਛਿਖ਼ ਬਰਜਕੋ ਹਟਿ ਰਹਜੋ ਤਿਲੋਕਾ । ਨਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੋ ਦਰਸ 
ਬਿਲੋਕਾ ॥ ੩੫ ॥ ਕਰੀ ਨ ਸੇਵਾ ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਅਤਿਸ਼ੈ ਮੂਰਖ ਮੰਦ 
ਗਵਾਰ । ਦਿਨ ਦੋਇਕ ਤਹਿ ਰਾਖਜੋ ਡੇਰਾ । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਗੁਰੁ ਤਿਸ 

_ਬੇਗਾ ॥ ੩੬॥ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਲੌਕ ਕੁਛ ਪਾਸ । ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਨਿਕਸੜੋ ਗਯੋ । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਗੁਰ, ਹਟਿ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ 
ਅਯੋ"॥ ੩੭॥ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਲਿ ਆਖੋ । ਨਹੀਂ ਭਵ ਕਰਿ 

ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। ਨਹੀ' ਸਮੀਪ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬੈਸਾ । ਬੋਲਯੋ ਸੁਨਯੋਂ ਬਾਕ 
ਨਹਿ ਕੈਸਾ॥੩੮॥ਫ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਯੋ ਜਬਿ ਲਹਜੋ । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੋਗਬਹਾਦਰ 
ਕਹਜੋ। “ਕੌਨ ਹੁਤੋਂ ਇਹ ਗਮਨਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ?। ਕੌਨ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਕ੍ਕਾ 
ਹੈ ਨਾਂਮ $?॥ ੩੯॥ ਤਹਿੰ ਕੇ ਨਰ ਗੁਰੁ ਵਿਗ ਜੋ ਅਹੈਂ ।ਤਿਨਹੁੰ ਪ੍ਰਮਿਗ 
ਝਿਸੀ ਕਹੁ ਕਹੈ।-4ਇਹ ਜੀਵੈਧਨਿ ਮਹਿ ਸਿਰਦਾਰ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਹੈ' 
ਅਨੁਸਾਰਿ ॥ ੪੦ ॥ ਘਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਜਿ ਕਿਤ ਕੋ ਚਾਲੈ । ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ 

ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਲ ਚਾਨੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਸ ਥਾਂ 
ਮਿਦੀਏ । “ਪਰਾਏ ਮਤ ਵਾਲੋ ਨੂੰ । ਬਾਗੀ, ਹਈੀ ਨੋਕ ਦ (ਹਜ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਸ 
ਮਿਲ । $ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਸਨ ਉ ਉਸ ਪਰੰਸਿਓਂ 'ਹਠ ਆਇਆਂ । “ਗਨ ਆ 



___ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੦੫) ਫਾ਼ਿ-੧੧.ਅੰਸੂ-੩੫, _ 

ਚਲਹਿ ਇਸ ਨਾਲੋ। ਅਬਿ ਭੀ ਹਤੇ ਸੈਗ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ “ ਮਾਨਹਿ ਲਿੱਘ 
ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਿਲੰਦ ॥ ੪੧॥ ਜੀਵੈਧਨਿ ਕੋ ਬਾਹਿਯਾ” ਸਾਗ । ਤਿਨ ਮਰਿ 
ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਦਾਰਾ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ_ਰਿਸ ਭੋਈ । “ਨੰਚਿਂ 
ਘਾਹਿਯਾ ! ਨਹਿ ਤੇਹਿਯਾ ਕੋਈ ॥ ੪੨॥ ਕਛੁ ਨਹਿ ਰਹਹਿ ਉਜਰ ਸਭਿ 
ਜਾਵਹਿ । ਬਚਹਿੰ ਜੁ ਅਪਰ ਸੁ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਹਿਂ । ਨਹਿ ਸਰਦਾਰੀ ਨਰਿੰ 
ਸਰਦਾਰ । ਮਰਿ ਮੰਰ ਜਨਮੰਹੈ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰ ॥੪੩॥ ਹੋਇ ਏਮਨਾਂਵਾਦ 
ਸਮਾਨ । ਬਿਨਸਹਿੰ ਸ਼ੀ ਮਹਾਨ ਅਜਾਨਾ । ਇਕ ਸਿਖ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸੁਨਿ 
ਗਯੋ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਸੈਗ _ਉਚਰਤਿ ਭਯੋ ॥ ੪੪॥ ਬੱਜ੍ਹ ਸਮਾਨ .ਸਾਪਦ 
ਇਹ ਹੁਯੋ ।ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਵੈਧਨਿ ਕੁਲ ਛਯੋ । ਸਭਿ ਬਾਹਿਯੇ ਕੋ ਹੋਯਡ 
ਨਾਸ਼ 1 ਕਰਿਕਾ ਸਮ ਗਰਿਗੇ ਨਰ ਨਾਸ਼॥੪੫॥ਤਹਿ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ,ਕੂਥ 
ਕਰਾਏ । ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ ਨਗਰ ਹਡਿਆਏ। ਉਤਰੇ ਤਹਾਂ ਲਗਾਯੋ ਝੇਨ॥ 

_ਕ੍ਛ ਮਿਲਿ ਗਾਮ ਅਏ ਤਿਸ ਬੇਰਾ॥੪੬ਡਰੇਂ ਸਰਾਪ ਤੇ ਬਿਨਝੀ ਠਾਨੀ । 
ਪਕਿਮ'ਸਭਿ ਹੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹਾਨੀ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੜੋ“ਹੁਕਮ- ਹੈ ਐਲੇਂ4 
ਮੇਟ ਸਕਹਿ ਕੋ ਇਸ ਨਹਿ ਕੈਸੇ ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂ ਸੂਰਜ ̀ ਰਤ 
ਸਰ  “"= <“<॥ 7੭ -. ਸ੍ਤੰਮੰ ॥ ੩੪ । 

___ ੩੫, [ਹਡਿਆਏ ਨਗਰ ਤਾਪ_ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਕੰਤੈ]/ __. _. 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਵਹਿਫ ਹਡਤਾਏ ਨਗਰ ਤ ਉਤਰਿ ਜ਼ਹੇ ਸ਼ਭ ਬ੬॥ ਬੈਠੋ 'ਗਤੂ 

ਪੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਮ । “ਗੜਿਆਂ _ਵਤ ਗਲ ਕੇ ਨਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ. 
੨ਭਾਵ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ । “ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਲਿ ਬ਼ੀਕ 
8੭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੁਕਮ ਹੈ ਐਸੇ, ਸੇਵ ਸਕਹਿ ਕੋ ਇਸ ਨਹਿੰ 
ਕੈਸਾ ਭਾਵ ਅਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ _ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਫ੍ 
ਸਕਦਾ । ਇਹ ਅਰੀਮ ਵਾਚਣ: ਹੈ । 

ਰ 7ਨਰੋਤਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜੜਕੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰਠ 
ਜਾਕੇ ਵੱਸੇ, ਜਟਵਾੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ:ਸੀਗੇ ` 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਂ ਉਪੱਦ੍ਰਵ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਮਦ..ਕ੍੍ 
ਏਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਕਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇਂ ਸੇ । ਤਵਾ: ਖਾ: ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਲੂਕ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੋਟ ਕਰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖਟਾਈੀ ਸੀ । ਇਹ ਝੀ 

'. `ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਉਜੜਥੈਂ 
. ਉਤ ਰਿਓ ਨ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਸੰਓ ਪ੍ਰੋ, ੬ ਪਿੰਡ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 
ਮਜਾ ਕਵਲ ਹੀ . 



ਕਿਗਿਜ ਹੀ ਨਿਯੋਗੋਧ ਕੀ ਛਾਇ'॥੧॥ਬੌਪਈਭ ਇਕ ਪੁਰਿ ਕੌ ਨਰ 
`ਖ਼ਵਿ ਰਹਤ । ਜਰ ਤਨ ਚਵਜੋ ਅਗਨਿ ਜਨੁ ਦਹਜੋਮੁਖ ਸੂਖਤਿ ਲੋ ਸਾਸ 
ਬ਼ੋਗਕੈਪਤਿ ਕਾਇਆਂ ਸੈਕਟ %ਰ॥੨॥ ਸਿਰ ਅਰ ਹਾਡ ਫੋਰਨੀ ਘਨੰ। 
ਬੀੜਤਿ ਜ੍ਰਰ ਤੇ ਜਾਇ ਨ ਭਨੀ । ਕਬਿ ਬੈਠਹਿ ਕਬਿ ਭੂ ਮਹਿ ਪਰਿਹੀ। 
ਛਥਿ ਅੰਗਰਾਇ ਜੈਭਾਵਨ ਕਰਿ ਹੀ”॥ ੩ ॥ ਬਯਾਕੁਲ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਬਦ 

। ਇਹ ਕੋ ਅਹੈ ਪਾਇ ਦੁਖ ਰਹੜੋ ? । ਅਪਨੇ ਘਰ ਕਯੋਂ ਜਾਇਨ 
ਪਰਜੋ ?। ਵਹਿਰ ਪਿ੍ਿਥੀ ਪਰ ਰਜ ਸੋਂ ਭਰਯੋ? ॥੪॥ ਤਿਹ ਪੁਰਿ ਕ ਮਾਂਨਵ 
ਇਿਕ ਦੋਇ। ਦੀਨਮਨੇ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸੋਇ । ਪਇਸਿ ਕੋ ਚਵਤੋ .ਬਡੋਂ ਜਰ 
ਢੋਰ । ਪਾਇ ਰਹੋ ਸੈਕਟ ਉਰ ਘੋਰ ॥੫॥ ਗਾਤ ਦੂਬਰੋ ਪੀਰੋ ਚੇਗ । ਭਏ 

ਰੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦੁਖ ਪਾਗੇ ॥੬॥ ਇਸ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਜ੍ਰਰ ਕੇ ਜ਼ੋਗ ਗਨ 
ਮਨਵ ਪਰਾਪਤਿ ਦੁਖ ਘੋਰ । ਦੀਖਤਿ ਹੈ ਜਸ ਇਸ ਕੋ ਹਾਲ । ਤਸ ਬਹੁ 
ਲਚ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ ॥੭॥ ਮਿਿਤੁ ਕੇ ਬਸੀ ਸੈਂਕਰੇ ਹੋਏ। ਜ੍ਰਰ ਕੇ ਗੇਰੇ ਰ 
ਨਹੀਂ ਖਰੋਏ । ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਤਿ ਪੁਰਿ ਮਾੰਹੀ । ਜੀਵਨ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ 

ਹਉ 

_ਨਹਿੰ ਇਸ ਬੇਰ ॥੯॥ ਸੂਖ ਗਯੋ ਮੁਖ਼, ਲੋਟਤਿ ਅਹੈ । ਆਸ ਨ ਇਹ 
ਜੀਵਤਿ ਬਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਰਿ ਰਾਵਰਿ ਬਸ ਉਪਚਾਰ । ਕਰਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਹ 
ਦਾਨ ਉਦਾਰ ॥੧੦॥ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਤਿ ਉਪਕਾਰੀਂ । ਬਚੰਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਜੇ 
ਹੁਇ ਜੁਰ ਟਾਰੀ” । ਬੈਠਿ ਬਿਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਹਾਂ । ਟੋਵਾ ਖਨਯ ਹੁਤੋ 
ਲਘ ਤਹਾਂ॥੧੧॥ਸੋ ਜਲ ਸੋਂ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਨੋਤ੍ ਚਲਾਇ ਬਿਲੋਕਿ 
ਬ੍ਰਿਪਾਲ । ਕਹਯੋ “ਜਾਇ ਤੁਮ ਇਸੇ ਉਠਾਵਹੁ । ਲਘ ਸਰ ਮਹਿ ਮੱਜਨ 
ਕਰਿਵਾਵਹ ॥ ੧੨॥ ਉਤਰ ਜਾਇ ਜਰ ਆਛੋ ਹੋਇ । ਬਹੁਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਸੈਕਟ ਕੋਇ! । ਭਾਉ ਧਾਰਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚ ਮਾਨਜੋ । ਗਹਿ ਕੈ ਤਿਹ`ਜਲ 
ਸੈਗ ਸ਼ਨਾਨ੧॥੧੩॥ਨੀਰ ਸਪਰਸ਼ਜੋ ਜਹੇ ਜਹਿੰ ਤਨੁ ਮੈਂ।ਸਗਰੋ ਉਤਰਿ 
ਗਯੋ ਜਰ ਛਿਨ ਮੈਂ । ਬਿਸਮੇ ਲੋਗ ਅਰੋਗ ਨਿਹਾਰਜੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ 

<ਕੋਹੜ ਦੇ ਝਿੱਛ ਹੇਠ ਮੈ , ਨਜਗੋਂਧ]। “ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । “ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਣ ਚੀ 
ਆਸਾ ਨਹੀਂਰਹੀ।£ਆਸ- ਨਹੀਂ "ਸਾਖੀ: ਪੋ: ਵਿਚ “ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਬੰਗੀ ਹੇਠ” ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੭ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਨੁ ੩੫, 

ਭਾਉ ਉਰ ਧਾਰਯੋ ॥੧੪॥ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਇਕ ਦਇ ਸਾਬ ਬਤਾਏ'। ਸੁੰਨ ਜ੍ਰਰ 
ਚਵੇ ਦੌਰਤੇ ਆਏ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੇ।£ਹਮ ਦਾਸਨਿਕੇ ਦਾਸ 
ਤੁਮਾਰੇ ॥ ੧੫॥ ਪੁਰਿ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਤਮ ਆਏ । ਬਹੁ ਮਰਿ ਰਹੇ ਜੁ ਤਾਪ 
ਦਬਾਏ । ਅਬਿ ਹਮ ਸ਼ਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਪਰੇ।ਕਰਹੁ ਉਬਾਰਨਿ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮਰੇ 
॥੧੬॥ਜਿਸ ਕੋ ਤਾਪ ਆਪ ਨੰ ਖੋਵਾ।ਗਯੋ ਕਸ਼ਟ ਭਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ । ਤਿਸੈ 
ਬਿਲੋਕਿ ਦੌਰ ਹਮ ਆਏ । ਕਰਹੁ ਬਾਕ ਜ੍ਰਰ ਦੇਹ ਗਵਾਏ” ॥ ੧੭॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਜਬਿ ਬਹੁਤੇ ਘਿਘਿਆਏ।ਕ੍ਿਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖਿ ਮੁਸਕਾਏ । ਕਹਜੋ 
ਕਿ “ਤਮ ਭੀ ਕਰੋ ਸ਼ਨਾਨ । ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਜੁਰ ਮੈਕਟ ਹਾਨਿ? ॥ ੧੮ ॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲਘ ਸਰ ਮਹਿੰ ਸੋ ਬਰੇ । ਮੱਜਨ ਕਰਤਿ ਤਾਪ ਕੌ ਹਰੇ । 
ਡਿਮ ਹੀ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵਨਿ ਲਾਗੇ । ਗਾਤ ਦੂਬਰੇ ਤਨ ਜੁਰ ਦਾਗੇ 
॥੨੯॥ਸਗਭਿ(ਹਨ ਕੌ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਯੋ/ਜਿਸ ਕੋ ਤਨ ਤਾਪ ਤਪਤਾਯੋ। 
ਸੋ ਸਭਿ ਕਰਤੇ ਜਾਹ ਸ਼ਨਾਨ । । ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦਾਨ ॥ ੨੦ ॥ 
ਜਿਮ ਦੁਖ ਤੇ ਗੁਰ ਇਹਾਂ ਛੁਟਾਏ । ਤਿਮ ਜਮ ਤੋ ਦੇ ਹਾਥ ਬਚਾਏ। ਯਾਂਤੇ 
ਸਿਮਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖਦਾ ਅਭਿਰਾਮੀ ॥ ੨੧ ॥ 
ਚਵਤਿ ਜਿਤਿਕ ਜੋ ਜਰ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ।ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਆਇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀ। 
ਅਪਰ ਸੈਂਕਰੇ ਰੈਕ ਸੁ ਧਨੀ । ਕੀਰਤਿ ਬਿਸਦ ਗੁਤੂ ਕੀ ਸੁਨੀ ॥ ੨੨॥ 
ਲੋਕਰਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਆਏ । ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਢਾਏ । 
ਅਨਿਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਧਰਿ ਭਾਉ । ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਿ ਜਪਯੋ ਸਤਿਨਾਉ ॥ ੨੩॥ 
ਬਸੇ ਜਿਤਤਿਕ ਬਾਸੁਰ ਤਿਸ ਥਾਨ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਿਹੀ' ਸੇਵ ਮਹਾਂਨ।ਲਗੜੋ 
ਤੜਾਗ ਤਹਾਂ ਪੁਨ ਭਾਰੀ । ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਧਾਰੀ ॥੨੪॥ ਸੋ 
ਅਬਿ ਲੋ ਹਮ ਦੇਖਨਿ ਕਰਯੋ । ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਾ ਤਿਸ ਤੀਰ ਨਿਹਰਜਯੋ। ਮਹਿਮਾ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੁਰਿ ਹਡਿਆਏਨਮਹਿਂ ਅਬਿ ਤਾਂਈ॥੨੫॥ਤਹਿੰ 
ਤੇ ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਗਮਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀਕਰਿ ਪੁਰਿ ਕੇ 
ਨਰ ਭਾਉ ਬਡੇਰ॥ਰਾਖਨਿ ਹੇਤੁ ਕਹਜੋ ਬਹੁਤਰਾ ॥੨੬ ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਿਨ 
ਕੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀਚਲਤਿ ਭਏ ਗੁਰ ਹੋਤਿ ੫ਭ/ਤੀ। <ਠ੨"ਗਾਮ ਕੋਸ 
ਜੁਗ ਲਹਜੋ। ਤਹਾਂ ੩ਚੈਗ ਅੜੀ ਕਰਿ ਰਹਯਸੋ॥ ੨੭॥ ਤੇ 
"ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । “ਤਾਪ ਨਾਠ ਸਰੀਰ ਦੱਗ ਤਪ) ਰਿਹਾ 
ਸੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਦਸਰੀਰ । _“ਰਯਾਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਛ੍ਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ੩ ਕੋਹ ਪਾੱਛੋਂ ਨੂੰ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੦੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੩੦, _ 

ਬਨਿ ਕਮਦੀ ਮਾਰੈ” । ਤਊ ਨ ਪਾਇ ਅਗਾਰੀ ਡਾਰੈ । ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ (ਏਹ. 
ਜ਼ੁਕਨਿ ਬੈਦੇ'। ਪੁਭੁ ਗੁਰ ਕੋ ਨ ਲਖਹਿਂ ਮਤਿਮੰਦੇ। ੨੮ ॥ ਹਟੇ ਤਹਾਂ 

ਭੈ ਗ਼ਮਨੇ ਗਾਮੂ । “ਸੋਹੀਬਾਲ” ਕਹੈ ਤਿਹ ਨਾਮੁ । ਉਤਰੇ ਤਹਾਂ ਸੁਚੇਤਾ 
ਕੀਨਿ । ਚਵੇਂ “ਕੈਲ” ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਚੀਨ॥੨੯॥ਤਹਿਂ ਕੇ ਨਰਨਿ ਭਾਉ 

_ ਲਹਿ ਕੀਨਾ । ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਤਿਨ ਲਖਿ ਮਤਿ ਹੀਨਾ । ਸੈਗਤਿ ਆਨਿ 
ਮਿਲੀਂ ਸਮੁਦਾਈ।ਬਹ ਧਨ ਆਦਿਉਪਾਇਨ ਲੜਾਈ॥੩੦॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਅਰਪਨਿ ਕਹੀਂ । ਪੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਮ ਉਰਧਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ “ਢਿੱਲਵੀ 
ਮਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ ਹੇਰਿ ਸ਼ੁਭ ਥਾਇ ॥ ੩੧॥ ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸਿ 
ਕੈ ਤਿਸ ਬਾਨ । ਭਏ ਪਰਬ“ ਕੌ ਚਾਹਤਿ ਦਾਨ । ਧੇਨ ਇਕੌਤਰ ਸੈ 
ਮੰਗਵਾਈ । ਬਰਨ ਬਿਖੈ ਕਪਲਾਂਂ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੨ ॥ ਦੈ ਦੇ ਦਰਬ ਮੋਲ 
ਅਨਵਾਈ । ਕਰੀ ਦਾਨ ਹਿਤ ਸਭਿ ਇਕਠਾਈ । ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਿਜ ਤਬੈ 
ਭੁਲਾਏ । “ਲੇਹ ਦਾਨੁ ਧੇਨੂ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੩੩ ॥ ਅਪਰ ਦਰਬ ਇਨ ਸੈਗ 
ਘਲੌਰਾ । ਦੇ ਹੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਸਭਿ ਦਿਸ ਬੇਰਾ”। ਸੁਨਿ ਕੈ ਦਿਜਹੁਂ ਨ ਮਾਨੀ 
ਬਾਤ । “ਕਠਨ ਦਾਨ ਇਹ ਸਹਜੋ ਨ ਜਾਤਿ ॥ ੩੪ ॥ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਕੋ ਪਲਟੋ 
ਆਸ ਦਾਨ । ਲੇਤੇ ਹੋਇ ਜੀਵ ਕੀ ਹਾਨਿ । ਮਹਾਂ ਪਤਿੰਗ੍ ਹੁ” ਕਿਮ ਲੋ 
ਸ਼ਕਹੀਂ । ਹਾਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਲੋ ਜਿਸ ਮਹਿ ਤਕਹੀਂ॥੩੫॥ਜਬਿ ਅਸ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ 
ਬਿੱਪ੍ ਨਿਹਾਰੇ । ਪੁਨਹ ਖੋਜ ਕਰਿ ਅਪਰ ਹਕਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਧੀਰ ਨ 
ਧਜ਼ਿ ਹੈ ਕੋਈ ।.ਨਹਿੰ ਸਮਰਥ ਲੈਬੇ ਕੋ ਹੋਈ ॥ ੩੬॥ ਬਹੁਰ ਤਪ ਕਉ 
ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ । ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਸਲਖਹਿ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । ਭਾਉ ਧਰੇ ਉਰ ਗਿਰਾ ਉਚਰੀ ॥ ੩੭॥ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜੇ 
ਬਨਹੁ ਸਹਾਇਕ।ੜੋ ਇਹ ਦਾਨ ਸਕਹਿ ਲੇ ਪਾਯਕ੧ਲੋਉਂ' ਧੇਠ ਮੈਂਆਪ 
ਭਰੋਸੇ । ਹਰਹੁ ਪਤਿੱਗਹ ਕਹ ਸਕਿ ਦੋਸ਼ੇ” ॥ ੩੮ ॥ ਗਰਬ ਜਾਤਿ ਕੋ ਹੋਂ 
ਨਖਿੰ ਕਰਿਹੋਂ/ਸ਼੍ਰੇਯਦ” ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਿਹੋਂ।ਚਹੁੰ ਅਲੰਬ ਦਹਿ ਲੋਕ 

੧ਰੋਕਾਬਾਂ ਤੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । “ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ । ਵਫਿਰ 
ਚਜਕੇ ! “ਨਾਮ ਪਿੰਡ । “ਪੁੰਨਜ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ । ੬ਕਾਲੇ ਬਣਾਂ ਵਾਲੀ । 
“ਛੱਭਾ ਦਾਨ (ਸੈਸ:, ਪ੍ਤਿਗ੍ਹ=ਉਹ ਦਾਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਹੈ] । 
ਦਤ (ਨਾਮ ਪਿੰਡ) ਦਾ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) । ੯ਦਾਸ । "”,ਮਹਾਂ) ਦਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਸਾਡ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰੋ । "ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੪੧੦੬) ਰਾਸਿ ੧੧1 ਅੰਸੂ ੩੫, 
ਦੀ ਰਲਲਕਲਕਅਅ ====ੀੀੀਣ 

ਤੁਮਾਰਾ । ਹੋ ਸਮਰੱਥ ਕਰਹੁ ਨਿਸਤਾਰਾ” ॥ ੩੯॥ ਸਰਲ ਰਿਦੈ' ਦਿਜੇ 
ਬਿਨੰ ਜੁ ਠਾਨੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਿਹਸ ਕੈ ਮਾਨੀ/ਜੇ ਨਰ ਕਰਹਿੰ ਭਰੋਸ 
ਗੁਰ ਕੌ । ਨਹਿ ਡੁਲਾਇ ਦਿਢ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰ ਕੌ ॥ ੪੦ ॥ ਤਿਨ ਕੌ ਕ੍ਰੋਂ 
ਨੰ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇ।ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਸੂਰਜ ਜੋਇ।ਤਬਿ ਸੈਕਲਪ'ਕੀਨਿ 
ਸੁਭ ਭਾਂਤੀ । ਲੀਨਸਿ ਤਪੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਜਰਾਤੀ" ॥ ੪੧॥ ਗੁਰ ਕਰ ਤੋ 
ਜਲ ਕਰ ਪਰ ਧਾਰਾ । ਸ਼ਕਾਮ ਬਰਨ ਹੁਇ ਗਾਂ ਤਨ ਸਾਰਾ । ਚਿਤ ਬੜਾਂ- 
ਕੁਲ ਧੀਰਜ ਨਹਿ ਰਹੱਜੋ । ਸੈਕਟ ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਪਰ ਲਹਜੋ ॥ ੪੨॥ ਬਹੁ 
ਪੀੜਤ ਹ੍ਰੰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । “ਅਬਿ ਸਹਾਇ ਕੀ ਰਾਵਰਿ ਬਾਰੀ। ਤ੍ਰਾਸੇ 
ਬਿਸਾਲ ਹਰਹੁ ਸਭਿ ਮੇਰਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ! ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਚੇਗ? ॥੪੩॥ 
ਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਕਰ ਸਿਰ ਧਾਰਾ। ਕਸ਼ਟ ਪਤਿੱਗੂਹ ਤੁਰਤ ਬਿਦਾਰਾਂ। 
ਸੀਤਲ ਭਯੋ ਤਪਤ ਸਭਿ ਭਾਗੀ । ਜਿਮ ਰਵਿ ਤੇਜ ਹੋਇ ਘਨ ਆਗੀ”॥ 
8੪॥ ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਕੋ ਪਿਖਜੋ ਪ੍ਰਭਾਊ । ਭਯੋ ਦੀਨ ਤਜਿ ਜਾਤਿ ਸੁਕਾਊ । 
ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਪੁਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ/ਦੋਤਿ ਲੇਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਸਭਿ ਥਾਨੀ॥੪੫॥ 
ਇਕ ਮਹਿ ਥਿਰ ਕੈ ਹੋਵਤਿ ਦਾਤਾ।ਦੁਤੀਏ ਮਹਿ ਜਾਚਤਿ ਚਿਤ ਰਾਤ॥ 
ਮਮ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਨੀਅਹਿ । ਅਪਰ ਦਾਸ 'ਸਮ ਸੇਵਕ ਜਨੀ- 
ਅਹੋਂ ॥੪੬॥ ਮਾਨਹੁ ਮੋਹਿ ਕਹਕੋ ਇਮ ਕਰੀਅਹਿ। ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮੰਮੇ 
ਸਿਰ ਧਰੀਅਹਿ। ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਡੁਬਤਿ ਉਬਰੀਅਹਿ । ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਨ 
ਦੋਸ਼ ਗਨ ਹਰੀਅਹਿ” ॥ ੪੭ ॥ ਤਯਾਗਜੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜਾਤਿ ਹੈਕਾਰਾ । ਲਘ੍ਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਸਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ । ਪਗਪੰਕਜ ਦਿਜ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾਯੋ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਕੌ ਭਰਮ ਮਿਟਾਯੋ ॥ ੪੮ ॥ ਜੀਵਤਿ ਰਹਜੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਯੋ। 
ਪਰਾਪਤਿ ਭਈ ਸੁ ਗਤਿ ਜਬਿ ਮਰਜੋ । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਡ _ਜੱਗਤ ਕਰਾ- 
ਯਹੁ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਖਾਯਹੁ ॥ ੪੯॥ ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਜ 
ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਪਠਿ ਪਠਿ ਨਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰੇ। ਸਭਿ ਕੋ ਭੋਜਲੁ 
ਦੇ ਪਠਾਵਾਨਾਂ । ਪੂਪ ਪੂਰਿਕਾਂ ਸ੍ਰਾਦ ਮਹਾਨਾ॥੫੦॥ਬਿੱਪ੍ਨਿ ਕੋ ਧਨ ਦਛਨਾਂ 

“ਤਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੰਜਰਾਤੀ ( ਬ੍ਰਾਹਮਣ ) ਨੇ । “ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤ1 1 
“ਬਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ` ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ( ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) । ਬਇਕ ( ਸਰੀਚ ) 
ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਦਾਤੇ ਹੋ । ਲੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੧੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੬, 

ਦੀਨਿ । ਸਭਿਨਿ ਗੁਰੁ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਨਿ” । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਤਹਾਂ 

ਨਿਹਾਲ। ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੫੧॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਦਲ਼ਿ ਰਾਸੇ“ਪੁਰਿ ਹਿਤਿਆਏ 'ਬਿੱਪਰਾੰਪਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਟੂ॥੩ ੫ 

` ੩੬. ਭੈਂਦੇਰ ਨਗਰ । ਅਲੀਸ਼ੇਰ । ਜੋਗੇ । ਭੂਪਾਲੀ]। 
ਵੋਹਗਾ ॥ ਤਹਿੰ ਤੇ ਸਤਿਗਰ ਗਮਨ ਕਿਯ ਗਏ “ਦੋਹਰੀ? ਗ੍ਰਾਮਨਿਕਟਿ 

ਜਾਇ ਠਾਂਢੇ ਭਏ ਪਠਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਨ ਧਾਮ ॥ ੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸਿੱਖ ਜਾਇ 

ਕਰਿ ਨਰ ਗਨ ਲਹਸੋ। ਉਤਰਨਿ ਹੇਤੁ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਕਹਮੋ। “ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਠਾਢੇ ਢਿਗ ਗ੍ਰਾਮ । ਡੇਰਾ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਹੁ ਧਾਮ ॥ ੨ ॥ ਬਸਹਿੰ ਜਾਮਨੀ 

ਆਈ ਅੱ ਬਿਦਾਰੈਂ? । ਸੁਠਿ ਭੰਦੇਹਰੀ" 

ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। “ਜਾਹੁ ਬੂੜਿ ਕਰਿ ਸਦਨ ਕੁਲਾਲ”॥੩॥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਕੀ 

ਲੇ 

੧੩ਦੇਰ ਦੇ ਲੋਕੀਂ । “ਘਮਿਆਰ ਦਾ ਘਰ । 
#ਬ੍ਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਲੈਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬ੍ਹਮਣ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾ ਲਖਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰਾਉਂਦਾ ਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ 

ਗਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਫਲ ਯਾ ਕੱਲਜਾਨ 'ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਕੌਤਕ ਹੋਊ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਘੁਮੰਡ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਾਜ 

ਖੁਹਲਣ ਦਾ । ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਪਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱ ਸੇ ਇਕ ਟੋਭੇ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸੱਤਯਾ ਭਰਕੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਬਘ/ਸ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲ ਦੇਖਕੇ ਸੇ ਦੋ ਸੌ ਗਾਂ ਮੰਗਾਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਧ ਪੀ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ । ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰਸੁਆਰਬ ਸਿਰ ਚਾ 
ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲਯਾਨ ਬਖਸ਼ੀ । ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਝਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਢੈਗ ਵਿਚ 

ਉਲਟਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਆਈ ਮਾਯਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ 

ਸੀ, ਅੰਨ ਦਾਨ ਬੀ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਟੋਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲਯਾਨ ਦਾਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਜ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾਨ 

ਉਸ ਤਦ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਬਣਾ-ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮ ਵਿਚ ਆਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪ ਨੇ 

ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟਿ 

੮੨ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ ਭੂਮਿਦਾਨੁ ਗਊਆਂ ਘਣੀ ਡੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗਮਾਨੁ ।! 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੈਧਿਆ ਗੁਰਿ ਦੀਆਂ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥ ੪ ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗਮ: ੧ 



ਬਸੇਰਾ । ਸਦਨ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਗੁਰ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਾਈ । “ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬਸਹਿੰ ਇਸ ਥਾਂਈ।ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਮਹਿੰਮਾ 
ਲਖਹਿਂ ਤੁਮਾਰੀ । ਜਾਮਨਿ ਬਸਨਿ" ਕਰੀਤ ਉਚਾਰੀ ॥ ੫॥ ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ 
ਚ਼ਲਿ ਕਰਹੁ ਬਸੇਰਾ । ਇਨ ਮਨਮੁੱਖਨਿ ਭਾਗ । ਜਥਾ ਰੈਕ ਗਨ 
ਸੁਰਤਰ ਪਾਏ । ਨਹਿ ਸੇਵਹਿ ਕਿਛ ਲੇ ਨ ਸਕਾਏ”॥ ੬ ॥ ਸਠਿ ਸੜਿਗਰ 
ਚਲ ਪਰੇ ਅਗਾਰੀ।ਮੂਵਨਿ ਮਹਿੰਮਾ ਕਛੁ ਨ ਬਿਚਾਰੀ। ੨। 

ਨਹਿ ਕੁਛ ਸੇਵ ਕਰੀ ਮਨ ਲਾਏ-। ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਤਿ ਮਿਲਿ ਬੈਸੇ 1 
ਤਿਨ ਮਹਿ ਲਗਜੋ ਕਹਨਿ ਇਕ ਐਸੇ॥੯॥“ਅਬਿ ਭੀ ਨਿਕਟਿ ਅਹੈ ਭਿਨ 
ਛੇਰਾ। ਚਲਹੁ ਲੋਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਬੇਰਾ? । ਕਹਹਿੰ ਪਰਸਪਰ “ਸਭਿ ਹੀ 
ਚਲੀਏ । ਭੇਂਟ ਆਗੈ ਧਰਿ ਮਿਲੀਏ ॥੧੦॥ ਕਯਾ ਲੇ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਇਕ ਕਿਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਬਚਨ ਕਰੇਹਿੰ ??। ਇਕ ਨਰ_ਕਹਨਿ 
ਲਗਜੋ ਤਿਨ ਮਾਂਹਿ। ਐਂ ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਕਹੋਂ _ਤਮ ਪਾਹਿ।੧੧॥ ਰਕਿਯਨਿ 

ਹਭੁਯਾਏ ਰ ਨਰ ਗਨ ਕੋ । ਦਿਯੋ ਉਤਾਰਿ ਉਚਾਰਿ ਬਜ਼ਨ ਕੋ? ॥੧੩॥ 
ਨਰ ਤੇ ਭੈਦੇਹਰ ਸਾਰੇ । ਲੈ ਥੈਲੀ ਅਰੁ ਭੈਲੀ ਤਯਾਰੇ । ਮਾਰਗਪਰੇ 
ਦਰਸਿਬੇ ਹਤੁ । ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਧਿ ਪਰਲੋਕ ਅਚੇਤ“॥੧੪॥ਅਠਧ ਪੰਥ ਜਬ 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਮਿਲਯੋ ਸਮੂਖ ਮਾਨਵ ਇਕ ਆਇ । ਬੂਝਨਿ ਲਗੇ“ਕਹਾਂ 

_ ਤੇ ਆਯੋ?। ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕਿਸ ਥਲ ਮੈਂ ਛਾਯੋਂ? ॥੧੫॥ ਜੇ ਕਰਿ ਤਿਨਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨਿ ਲੀਨਿ।ਹਮਹੁੰ ਬਤਾਵਹੁ ਕਿਸਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ ਨਿਕੌਨ ਉਪਾਇਨ 
ਅਰਪੀ ਜਾਇ $ ਕਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ $ਗ੧੬॥ ਸੁਨਿ 
"ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਸਣੇ ਦੀ । “ਨਾਮ ਪਿੰਡ । “ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ( ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ) ਅਸੀਂ ਉਠ ਕੇ 
ਜਾਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ । (ਅ) ਅਸੀਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਕਕੇ ( ਆਪਣੇ ) ਘਰੀਂ ਆ ਗਏ । 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ । “ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸੁਧ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੧੧੨) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੬, 

ਕੈ ਤਿਸ ਨੰ ਸਕਲ ਬਤਾਈ। “ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿ ਵਿਗ ਜਾਈ । ਸੋ 
ਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੋਸਾ ਦੀਨਸਿਨਹਿ ਤਿਨ ਜਾਚਿ ਕਛੂ ਅਬਿ ਲੀਨਸਿ੧੭॥ 

_ਬੈਠੇ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ਾਦਿ ਕੁਛੁ ਆਵਾ । ਬਰਤਤਿ ਦਿਯੋ ਤਹਾਂ ਮੈਂ' ਖਾਵਾ । ਬਿਨਾ 
ਦਿਯੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਕਰੈਂ । ਆਵਹਿ ਜਾਇ ਨਿਕਟਿ ਬਹਾ ਬਿਰੋਂ ॥੧੮॥ 

_ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸੁਭਾਇ ਜਿਨ ਕੋਰਾ । ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਿਗ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ। ਲੋਨ 
ਦੇਨਿ ਕੀ ਬਾਤ ਠ ਕੋਈ । ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਹਿੰ ਸੋਈ? ॥ ੧੯॥ ਸੁਨਤਿ 
ਥੈਦੇਹਰ ਹਰਖ ਬਧਾਏ। ਬੈਸਿ ਗਏ ਤਿਹਣਾਂ ਸਮੁਦਾਏ । ਗੁਰ ਰੋਰੀ ਤਹਿ 
ਫੋਰਨਿ ਕਰੀ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਰਤੀ ਸਮਸਰੀ ॥੨੦॥ ਲਾਲਚ ਕਰਿ ਖੈਬੇ 
ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਤਿਸੀ ਥਾਨ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿ ਖਾਨ ।ਕਹਹਿੰ ਪਰਸਪਰ €ਭੀ ਹੈ 
ਆਂਛੇ । ਗੁੜ ਖਾਵਹਿੰ ਲੋ' ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਛੇ ॥੨੧॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਅਰਪਤਿ ਤਿਨ 
ਕੋ ਪਾਸ। ਸੋ ਲੋਤੋ ਹਮ ਹੋਤਿ ਨਿਰਾਸ । ਨਿਕਟਿ ਟਕੇ ਭੀ ਰਾਖਹੁ ਨਾਂਹੀ। 
ਖਨਿਕੈ ਦਾਬ ਚਲਹੁ ਛਿਤ ਮਾਂਹੀ॥੨੨॥ਢਿਗ ਤੇ ਹੇਰਿ ਜਾਚਿ ਨਹਿ ਲੋਹਿੰ। 
ਰਥ ਜਾਇ ਨ ਗੁਰ ਤੇ ਏਹ।ਮਨ ਕੇ ਰੈਕ ਮਹਾਂ ਮਤਿਮੰਦਕਰਮ ਕਰਤਿ 
ਹੈ'ਪਸੂ ਮਨਿੰਦੇ ॥ ੨੩॥ ਇਮ ਕਹਿ ਤਿਸ ਥਲ ਟਕੇ ਦਬਾਏ! । ਸਭਿ 
ਮਿੱਲਿ ਗਏ ਗੁਰੁ ਜਿਸ ਬਾਂਏ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿ ਹਾਬਨਿ ਜੋਰਿ। ਨਮੋ 
ਠਾਨਿ ਵਿਗ ਟਿਕੇ ਬਹੌਰ॥੨੪॥ ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਬੋਲਨਿ ਐਸੇ । ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਸਨਹਿ ਬਾਕ ਤਿਨ ਜੈਂਸੇ' । “ਕਹਤਿ ਹੁਤੋ ਇਕ ਮਾਨਵ ਕੂਰ ।=ਲੋਂ 
ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਤਿ ਹਜ਼ੂਰ-॥੨੫ ॥ ਇਹਾਂ ਲੇਨਿ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਕੋਈ । 
ਬੈਠੇ ਦੇਤਿ ਦਰਸ ਗੁਰ ਸੋਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਅਮੇਲ ਹੀ ਪਾਲੋ। ਜਿਨ ਕੋ 
ਸਜਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਛਾਯੋ”॥ ੨੬॥ ਇਮ ਭਾਖਤਿ ਘਟਿਕਾ ਜੁਗ ਬੈਠੇ । 

ਪੁਨਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਅਪਨੇ ਚਲਿ ਪੈਠੇ” ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਕੇ ਮਨੁਜਨਿ ਸੂਨੀ“ਉਤਰੇ 
ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਜਗ ਧਨੀ ॥ ੨੭ ॥ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਆਇ ਦਰਮੈਤੇਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੈਤੇ । ਹਮ ਕੋ ਭੀ ਅਬਿ ਇਮ ਬਨਿ ਆਇ। ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਗ਼ਹਿ ਮਿਲਹਿ ਢਿਗ ਜਾਇ॥੨੮॥ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਸਮੀਪੀ ਪਾਇ । ਨਹਿ 
ਦਰਸਹਿੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਹਾਇ” । ਪੁਨਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਕਹਤਿ ਸੁਨੰਤੋ।“ਕ੍ਯਾ 
ਲੈ ਚਲਹਿ ਜਿ ਤਿਨ ਦਰਸੈਤੇ ॥ ੨੯॥ ਰਬ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇਨ ਤਯਾਰ। 

'ਜਿਵੈ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਲੈਣ । “ਚੱਲ ਪਏ । #ਪਾ:-ਕੋ । 

ਅਤਿ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਧੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । '( ੪੧੧੩ ) 

ਤਿਨਹਿ ਆਨਿ ਕਕਾ ਤਹਾਂ ਚਢਾਵੈ]॥੩੦॥ਸਭਿ ਸੁਧਿ ਲਿਹ ਗਮਲੈ ਮਿਲਿ ਰ 
ਜਥਾਂ । ਪੁਨ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਲਾਇਕੀ ਤਥਾ । ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਤੀ ਸੁ 
ਜੈਸ।ਘਾਟ ਨ ਤੁਮ ਭੀ ਲਾਇਕ ਤੈਸੇ॥੩੨੧॥ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਇਕ ਨੰ ਸਕਲ 
ਸੁਨਾਈ । “ਉਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਮੁਝ ਤੇ ਲਿਹੁ ਪਾਈ । ਕਛੂ ਨ ਭੇਟ ਧਰੀ 
ਗੁਰ ਆਗੇ । ਛੂਛੇ ਪਾਨ ਦਰਸ ਕਹੁ ਲਾਗ ॥ ੩੨ ॥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਗਏ ਨ 
ਬੋਲਕੋ ਕੋਊ । ਇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿ ਮਿਲਿ ਸੋਊ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਤਿ 
ਭਏ ਨਰ ਸਾਰੇ । “ਹਮ ਕਯਾ ਤਿਨ ਤੇ ਹੀਨ ਬਿਚਾਰੇ ॥੩੩॥ ਤਿਨਹੁੰ ਜਿ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਨਹਿ ਕੁਛ ਦਿਯੋ । ਛੂਛੇ ਹੋਇ ਦਰਸ ਗੁਰ ਲਿਯੋਂ । ਤੈਸੇ ਹੀ 
ਤੁਮ ਗਮਨਹੁੰ ਸਾਰੇ । ਮੰਦਮਤੀ ਮਹਿੰਮਾ ਨ ਬਿਚਾਰੇ॥ ੩੪ ॥ ਛੂਛੇ ਜਾਇ 
ਦਰਸ ਕੌ ਕਰਯੋ। ਰਹੇ ਮੌਨ ਗਰ ਕਛ ਨ ਉਚਰਯੋ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸਿ 
ਕੈ ਤਿਸ ਥਾਈਂ । ਗਮਨੇ “ਜੋਗੇ! ਗਮ ਗੁਸਾਈਂ॥੩੫॥ਹੁਤੋਂ ਨਿਕਟਿ ਡੇਗਾ 

ਰ ਕਰਿ ਦੀਨਾ । ਬੈਠਿ ਬਿਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਦੁਗਧ ਦੇਤਿ ਇਕ ਮਹਿਖੀ 
ਸਾਥ" । ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਜਗਨਾਥ ॥ ੩੬॥ ਪਾਸ ਦਾਸ ਗਨ ਤਿਨ 
ਸੈਂ ਕਹਕੋ। ਦਿਵਸ ਦੁਪਹਿਰ ਭਯੋ ਹਮ ਲਹਜੋ। ਨਹੀ' ਗਾਮ ਤੇ ਕੋ ਨਰ 
ਆਲ&ਘਾਸ ਆਦਿ ਕਛ ਨਹਿ ਮੰਗਵਾਯੋ ॥ ੩੭ ਚ ਭਾਉ ਨ ਨ 
ਕਰ ਕਾਂਹੂ । ਮਾਨਵ ਹੈਂ ਕਿ ਨਹੀ' ਇਸ ਮਾਂਹੁ ? ਦਲ ੬) 
ਟਾਵੈ। ਵਹਿਰ ਨਹੀ' ਕੇ ਆੜ ਜਗਿ ਜਨਿ ਕੌ ਭੈਵ 
ਜਨਾਯੋ । “ਹੈ ਇਮ ਜਥਾ ਆਪ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਸਭਿ ਨਰ ਗਨ ਤੇ ਹੀਨ 
ਦਿਸਾਵੈਂ । ਦਿਸ ਥਲ ਨਿਸ ਸੁਖ ਸੋ ਨ ਬਿਤਾਵੈ? ॥੩੯॥ ਸੁਨ ਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਕੂਚ ਕਰਾਯੋ। ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਯੋ। ਜਿਸਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰਯੋ 
ਬਸਾਵਨਿ । ਸੋ ਜੁਗਰਾਜ” ਹਤੋ ਤਿਸ ਥਾਂਵ ਨ ॥ ੪੦ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਖਿਤਾ 
ਮਿਲੜੋ ਮਗ ਮਾਂਹਿ । ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੇਦੇ ਤਾਂਹਿ । ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਤਿਨ 
ਦੇਖਿ ਸਮਾਜ । “ਰਲੀਏ” ਉਤਰਹ ਗੁਰ ਮਹਾਚਾਜ !॥੪੧॥ ਡੇਰਾ ਕਰਹੁ 
ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਬਸਹੁ ਨਿਸਾ ਪੁਨ ਕੂਚ ਕਰਾਵਹੁ”। ਸੁਨਿ ਸ 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਇ । ਨਹਿ ਅਬਿ ਰਲਿਯੈ ਉਤਰਹਿੰ, ਜਾਇ'॥ ੪੨॥ 

. ਵੱਧ ਦੱਧ ਦਿੱਦੀ ਇਕ ਮੱਝ ਨਾਲ ਸੀ । “ਨਾਮ ਹੈ । ( ਅ) ਜੋਗਾ " ਰਾਜ=ਜੋਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ। 
ਰੱਲਾ” ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । “ਜੋਗਾ” “ਰੱਲਾ? ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨ । “ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੱਲ 
ਉਆ ਮਂਪਟ--ਲਹਜੇ । 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪਤਾਪ ਸਰਜ । 

ਝੋਰਾ ਕਰਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ੂ ਪਾਲ” । ਜਾਮਨਿ 
ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਬਸਾਂਓ । ਥਲ ਅਜੀਤ ਤਿਹ ਕੋ ਲਖਿ ਪਾਉਂ॥੪੩॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਉਤਰੇ ਜਾਇ “ਕੁਪਾਲੀ” । ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ਸੁਖਾਲੀ । ਖਾਨ 

ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਆਛੇ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਗਮਨਿ ਗੁਰ ਬਾਂਛੇ ॥ ੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ ਗ੍ਰੰ ਥੇ ਇਕਦਲ਼ਿਰਾਸੋ “ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਚਰਨਿਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ 
ਨਾਮ ਖਸਟ ਤਿੰਸਤੀ ਸੰਸੂ ॥ ੩੬ ॥ 

੩੭, [ਖੀਵਾ । ਭਿੱਖੀ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਦ ਭੁਪਾਲਾਂ ਤੋ ਕਰਯੋ ਤਗਬਹਾਦਰ ਰਾਇ। ਆਇਓ “ਖੀਵਾ 
ਰਮ ਪੁਨ ਉਤਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧ ॥ ਪਈ ॥ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲ ਬਸਤਿ 
ਸੋ ਅਹੈ । ਸਿੰਘਾ ਟਾਹਿਕ ਇਕ ਤਹਿ ਰਹੈ । ਸਹਿਜ 'ਸਭਾਇਕ ਸੋ ਚਲਿ 

_ਆਵੈ। ਦੁਇ ਤ੍ਰਂ ਘਟਿਕਾ ਬੈਠਿ ਸਿਧਾਵੈ॥ ੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਵਹ ਬੈਠਯੋ 

ਜਥਿ ਆਈ।ਤਰਤ ਚਲਜੋ ਉਠਿ ਕੈ ਪਿਛਵਾਈ।ਬੂਬਨੋ ਗੁਰ “ਕਯੋਂ ਤੁਰਤ 

ਸਿਧਾਰਾ ?। ਕਾਜ ਕੌਨ ਅਸ ਭੌਨ ਮੜਾਰਾ $?॥ ੩ ॥ ਸਿੰਘਾ ਕਹੈ “ਨ 
ਕਾਰਜ ਕੋਈ । ਇਕ ਕੋ ਸਦਨ ਸਗਾਈ ਹੋਈ । ਬਾਂਟਤਿ ਹੈ' ਸਭਿ ਕੋ 

ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਭਏ ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਤਿਸ ਬਾਨ ॥ ੪॥ ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਕੈ ਨਿਜ 

ਬਰਤਾਰਾ । ਲੈ ਆਂਵੋਂ; ਇਸ ਹੇਤ ਸਿਧਾਰਾ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਰਿ 
ਕਰਨਾ । ਮਬਿ ਤੋ ਕਬਹਿ ਜਾਹੁ ਕਿਸ ਘਰ ਨਾਂ ॥ ੫॥ ਤੁਵ ਬੈਠੇ ਨਿਜ 
ਸਰ. ਆਰ ਚਹੀਗਰੀ ਆਇ ਜਲ ਬਰਤਾਰੇ । ਸਨਿ ਕੈ ਰਾਹਕ 
ਸਿਦਕ ਕਮਾਵਾ । ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟਿ ਨ ਅਨਤ_ਸਿਧਾਵਾਂ ॥ ੬॥ ਕਹਤਿ 

ਭਯੋ “ਤਮ ਪੁਰਖ ਬਡਰੇ । ਹਮ ਸੇ ਤੁਮ ਚੇਰਨਿ ਕੇ ਚੇਰੇਂ।ਬਾਕ ਉਚਾਰਨਿ 

_ਕਰਿ ਹੋ ਜਥਾ । ਤਾਤਕਾਲ ਫਰਿ ਹੋਵਹਿ ਤਥਾ? ॥ ੭ ॥ ਉਤ ਜਿਸ ਕ 

ਘਰ ਕਈ ਸਗਾਈ । ਸਭਿ ਭਾਈਨ ਬਿਖੈ ਬਰਤਾਈ । ਸਿੰਘਾ ਨਹਿ ਦੇਖਜੋ 

ਤਹਿੰ; ਪੂਛਾ । “ਆਯੋ ਕਯੋ' ਨ; ਰਹੈ ਪੁਨ ਛੂਛਾਂ ?” ॥ ੮ ॥ ਤਹਿ ਇਕ 
ਨੇ ਭਾਖਜੋ “ਸੋ ਗਯੋ। ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਜਹਿੰ ਉਤਰਤਿ ਕਯੋ । ਹੋਇ ਨਿਕੈਮਾ 
ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈ । ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਨਿਕਟਿ ਚਲਿ ਜਾਵੈ ॥ ੯ ॥ ਬੈਠਜੋ ਰਹੈ 

ਮੈਝ ਲੋ ਤਹਾਂ । ਪਹਿਰਨਿ ਥੈਬੋ ਪਾਇ ਨ ਜਹਾਂ । ਐਸੀ ਸਦਾ ਰੀਤਿ ਤਿਸ 

ਕੋਗੇਬੈਠਹਿ ਵਹਿਰ ਕੋਇ ਕਿਤ ਹੇਰੇਊ? ॥੧੦॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ 
ਤਬੈ। ਬਾਕ ਬਖਾਨਯੋਂ ਸਨਤੇ ਸਬੈ । “ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਸਾਧੁ ਵਿਗ ਜਾਨੋ । 
੧ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ, ਦੇ ਛਾਂਦੇ । “ਹੋਰ ਬੈ ਨਾਂ ਗਿਆ । ₹ਸਾਭੇ ਵਰਗੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ । 



ਤਮ ਸਗਰੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਬਿ ਮਾਨੋ॥੨੧॥ ਦੇਵਹੁ ਤਿਸ ਕੇ ਦੋ ਬਰਤਾਰੇ। 

ਜੋ ਨ ਆਇ, ਦਿਹ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ” । ਤਬਿ ਤੇ ਕੁਛ ਬਰਤਾਵਹਿ ਕੋਊ । 
ਪਹੁੰਚਹਿ ਤਿਹ ਬਰਤਾਰੇ ਦੋਉ ॥ ੧੨॥ ਤਿਸ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲਯੋ ਨ 
ਕੋਈ । ਭਾਗ ਬਿਹੀਨ ਗਾਮ ਬੋ ਸੋਈ । ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨ ਫਲ ਕਿਛੁ ਪਾਵਾ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਹਿ ਕੋ ਬਰੁਸਾਵਾ ॥ ੧੩ ॥ ਤਹਿੰ ਤੇ ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਗੁਰ 
ਸਰਾਮੀਡੇਢ ਕੋਸ ਗੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਤਬਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਕੀ ਸੇਗਤਿ ਆਈ। ਖੋਜਤਿ 
ਬਹੁ ਥਲ ਤੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੧੪ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇਨ ਸੈਗ ਉਠਾਏ । ਗੁਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਧਿਕ ਤਿਸਾਏਜਾਨਿ` ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇਗੇਉਤਰਿ ਪਰੇ 
ਉਦਯਾਨ ਬਡੋਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਜਾਲ ਬਿਰਛ ਕੀ" ।' ਛਾਯਾ ਹੋਰੀ । ਹੁਤੀ ਸਘਨ 
£ਦਰ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਉਤਰਿ ਤਹਾਂ ਪਰਯੋਕ ਡਸਾਵਾ । ਚਾਰੁ ਚੁਕੌਨ 
ਬਿਛੌਨ ਬਿਛਾਵਾ ॥ ੧੬॥ ਬੈਠਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੈ' । ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਿਬੇ ਦੁਖ ਭਾਜੈ' । ਚਾਰੁ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀਰਘ ਘਨੰ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਚੋਦਮਾਂ 
ਮਨੋ ॥੧੭॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਕੋਮਲ ਬਰ ਬੈਨ । ਕਟਨਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਂਨ। 
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਸ ਚਗਿਰਦੈ ਮੁਖ ਕੇ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲਤਿ ਬਜ਼ ਸੁਖ ਕੇ ॥ 
੧੮॥ ਮੈਗਤਿ ਆਨਿ ਚਰਨ ਲਪਟਾਈ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਿਰ ਦੜਿ ਨਿਵਾਈ। 
ਕਰ ਸੋਂ ਚਰਨ ਛੁਵਹਿੰ ਮੁਖ ਫੇਰਹਿੰ'। ਪੈਨ ਜਨਮ ਅਪਨੋ ਪੁਨ 
ਹੇਰਹਿੰ ॥ ੧੯॥ ਧਰਹਿ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਿ ਅਗਾਰੀ । ਧਨ ਅਰੁ ਬਸਨ 
ਮੋਲ ਜਿਨ ਭਾਰੀ । ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਤਿ ਰਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਿਕਟਿ 
-ਹੋਤਿ ਅਰਦਾਸ ॥ ੨੦ ॥ ਬਿਨੈ ਠਾਨਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿ ਹੈ” । ਉਸਤਤਿ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਝਰਿ ਹੈਂ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਤ ਦੀਨੇ । ਤਿਨ 
ਕੀ ਘਾਲ ਪ੍ਰੋਮ ਯੁਤਿ ਚੀਨੇ ॥ ੨੧ ॥ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਖੋਜਤਿ ਆਏ । 
ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਭਏ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਦੀਨਸਿ ਧੀਰ ਦਿਲਾਸਾ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਢਿ੍ਿਸ਼ਟਿ ਢੇਖਤਿ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ॥ ੨੨॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਗਾਹਕ ਇਕ 
ਆਵਾ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵ' । “ਨਿਕਟਿ ਖੇਤੁ ਮੈਂ ਲਾਂਗੁਲ 
ਵਾਹਤਿ। ਨਰ ਗਨ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਦਰਸ ਉਮਾਹਤਿ ॥੨੩॥ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ 
ਘਰ ਤੇ ਆਈ । ਕਰਹ ਆਪ ਭੀ ਪਾਨ ਮੰਗਾਈ।ਗੁਰ ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਭਾਵ 
“ਵਣ ਅਰਥਾਤ ਪੀਲੂ ਦਾ ਇੱਛ। (ਅ) ਬਹੁਤ ਛਾਂ ੀ । “ਹਥ ਨਾਲ ਚਰਨ ਛੋਹ ਕੇ ਮੁਖ 
ਉਪਰ ਫੇਰਦੈ ਹਨ । “ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । $ਲੱਸੀ [ਸੈਸ:, ਤੱਕ] । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੧੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੭. 

ਸ਼ੁਭ ਹੇਰਾ । ਤੂੰਹੀ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਇਸ ਬੇਰਾ ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਭੁਨਯੋ 
“ਆਪ ਭੀ ਪੌਯੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਮੈਂ ਪੇਖਤਿ ਜੀਯੋ? । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕਹਿ 
ਗਾਹਕ ਰਹੜੋ । ਤਬਿ ਸਤਿਗਰ ਸਿੱਖਨਿ ਸੋਂ _ਕਹਕੋ ॥ ੨੫॥ ਤੱਕ ਪਾਨ 
ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਸੈਗਤਿ ਤਿ੍ਖਾਂ ਮਿਟਾਇ ਬਡੇਰੀ ।ਰਾਹਕ ਸੋਂ ਤਝਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਾਹੀ । “ਦਗਧ ਰਹੈ ਬਹੁ ਤੁਵ ਘਰ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੬॥ ਥੁਰੰਹ 
ਨਹੀਂ ਕਬਿ;ਹੋਇ ਘਨੇਰੇ। ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਸੇਵੀ ਇਸ ਬੇਰੇ?। ਇਮ ਸੈਗਤਿ 
ਕੇ ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ । ਤਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਪਕਾਨ॥੨੭॥ ਸਗਰੀ 
ਮਗਤਿ ਸੈਗ ਲਿਆਏ । ਓਭੇੱਖੀ! ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਖ ਕੋ ਆਏ। ਸਨੋ ਸਨੌ 
ਗਮਨਤਿ ਸੁਖ ਸਾਥ । ਤਹਾਂ ਆਇ ਉਤਰੇ ਜਗ ਨਾਬ॥੨੮॥ਇਕ ਦਿਨ 
ਮੈਗਤਿ ਤਿਹਠਾਂ ਰਹੀ । ਪੁਨਹਿੰ ਬਿਦਾ ਗਮਨੇ ਉਰ ਚਹੀ । ਸਿਰੇਪਾਉ 
ਤਿਨ ਕੌ ਬੈਧਵਾਏ । ਜਥਾਜੋਗ ਜੇਤਿਕ ਮੁਖਿ ਆਏ ॥੨੯॥ ਪੁਨ ਮਸੈਦ 
ਸੋਂ ਪਾਗ ਬੈਧਾਈ । ਬਿਦਾ ਦਈ ਸਭਿਹਿਨਿ £ਖਦਾਈ । ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਲਈ ਸਭਿ ਪਾਇ । ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥੩੦॥ ਤਿਨ ਪਾਛੇ 
ਸਤਿਗੁਰ £ਖ ਧਾਮਾਂ । ਬਸੇ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਭਿੱਖੀ ਗ੍ਰਾਮਾ । ਤਹਿ ਦੇਸੂ 

ਸਰਦਾਰ ਬਿਸਾਲੈ । ਚਾਹਲ ਗੋਤ ਚਢਹਿ ਤਿਸ ਨਾਲੈ।੩੧॥ਦੁਇ ਦਿਨ 
_ਬਿਤੇ ਮਿਲਠਿ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਨ ਸਰਵਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਯੋ।ਦੇਹਿ ਦਰੁਦ 
ਚੋਟ ਪਕਵਾਇ । ਸਾਦਰ ਬੈਠਿ ਭਿਰਾਈ ਖਾਇ ॥੩੨॥ ਸਰਵਰ ਕੀ ਖੂੰਡੀ 
ਗਰ ਗੋਰੀ”। ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨਿ ਘਨੌਰੀ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨ ਕਛੂ 
ਬਿਚਾਰਹਿ/ਤੁ ਰਕ ਰੀਤਿ ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਹਿ॥੩੩॥ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌ ਜਾਂਨਹ 
ਨਾਂਹੀ।ਮਹਾਂਮੰਦ ਗਮਨੈ ਬਦਰਾਹੀ।ਜੇ ਦਿਜ ਪੰਡਿਤ/ਇਨ ਕਹੁਮਾਨਹਿੰ। 

_ਅਪਰਨ ਕੀ ਤਬਿ ਕੌਨ ਬਖਾਨਹਿ॥੩੪॥ਗੁੱਗਾ, ਮੀਗ੍ਰੰ; ਅਰੁ ਸੁਲਤਾਨ । 
ਧਰਮ ਛੋਡਿ ਇਨ ਮਾਨਹਿੰ ਆਨ । ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਕਯਾ ਮਾਨਹਿੰ। 
ਡਹਿਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਯਾਗਤਿ ਸਕਾਨਹਿੰ ॥ ੩੫ ॥ ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਭਿੱਖੀ ਕੇ 

ਰ ਮਾਂਹਿ। ਦੇਸੁ ਕੋ ਸਮੁੜਾਵਤਿ ਚਾਹਿ । “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੈਂ । 
ਮਿਲਹੁ ਇਨਹਿੰ ਜੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕਰਿ ਹੈਂ ॥ ੩੬॥ ਇਨ ਕੋ ਕੋਧ ਪ੍ਰਸੈਨ' 
ਫਲ ਨਹਿ । ਦਾਤਾਂ ਬਰ ਸਰਾਂਪ ਕੋ ਸਭਿ ਮਹਿ । ਦੇਵਨਿ ਕਹੁ ਭੀਵ ਦੁਖ 

"ਮੁਖ । “'ਚਾਹਲਾਂ ਦਾ ( ਸਾਰਾ ) ਗੋਤ ( ਕਬੀਲਾ ) ਤਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ । ੧ਗਲ ਵਿਚ 
ਪਾਈ । “ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਦੁਰਦਾ ਸੀ । “ਖੂਸ਼ੀ / <ੰਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੧੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੮, 
ਜੁਖੰ ਦਾਨੀ ਨਰ ਬਪਗਲ ਕੀ ਕਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ ਇਤ ਿਜ ਰ 
ਕੋ ਸਮੁੜਾਇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਬ ਮਿਲਿਨਿ ਠਹਿਰਾਇ । ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਕਛ 
ਲਈ ਉਪਾਇਨ ।-ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸੈਂ' ਖੈਢ' ਗੁਰ ਪਾਇਨ-॥ ੩੮ ॥ 
ਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸ “ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਚਰਨਿ? ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਸਪਤ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ | ੩੭॥ 

੩੮, ਦੇਸ ਰਜ । ਖਕਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ । ਦਮਦਮਾ । ਮੌੜ] 
ਦੋਹਾ ॥ ਸਮੁਝਾਯਹੁ ਸਿੱਖਯਨਿ ਜਬਹਿ ਦੇਸੂ ਹਰੈ ਕਰਿ ਤਯਾਰ । ਭੀਰ ਮੈਗ 
ਲੈ ਨਰਨਿ ਕੀ ਆਯੋ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋ । ਪੁਥਮ ਉਪਾਇਨ ਧਰੀ ਜੁ ਲਯਾਯੋ । ਬਿਨੈ ਸਨੀ ਬਾਨੀ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕੈ॥੨।ਠਿੰਮ੍ਰਿ ਦੇਖਿ ਕੈ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ । ਕਹਤ ਬਾਕ ਬਾਕਨਿ ਕੋ ਸੂਰੇ। “ਆਵਹੁ ਦੇਸਰਾਜ ਬਨਿ 
ਬੈਠਹੁ । ਜੋ ਦਿਢ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਭ ਘਰ ਪੈਠਹੁ' ॥ ੩ ॥ ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਪਰ 
ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਹੁ । ਜੇ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵਹਇਹ ਖੂੰਡੀ ਕਿਮ ਘਰ 
ਮਹਿ ਰਾਖੀ ? ਕਯਾ ਗੁਨ ਕਰਹਿ ਸੁਨਾਵਹ ਸਾਖੀ ?2॥ ੪॥ ਸੁਨਿ ਦੇਸੂ 
ਨੇਂ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । “ਸਰਵਰ ਕੀ ਖੂੰਡੀ ਇਹ ਪਾਈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖ੍ਯਾ 

_ਕਰਹਿ ਹਮਾਰੀ । ਮਹਿਖੀ ਧੇਨੁਨਿ ਦੇਤਿ ਹਜ਼ਾਰੀ”॥ ੫ ॥ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੌ 
ਅਧਿਕ ਬਧਾਵਤਿ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵਤਿ । ਕਰਹਿ ਰੋਟ 
ਅਰਪਹਿ ਤਿਸ ਤਾਂਈਂ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੈਦਹਿੰ ਸਿਰ ਨਕਾਈ? ॥ ੬॥ ਸੁਠਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁਨ ਸਮੁਝਾਵਾ ।ਓਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਬਨ ਕੋ ਇਹ ਦਾਵਾ”। ਕਯੋਂ 
ਅਪਨੇ ਪਰਲੋਕ ਬਿਗਾਰਾ ? ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਰਾ ?॥੭॥ ਜਬਿ 
ਜਮ ਕੋ ਬਸਿ-ਪਰ ਹੈ ਜਾਈ । ਤਹਾਂ ਹੋਇ ਹੈ ਕੌਨ ਸਹਾਏ ?। ਜਿਸਕੋ 
ਦੇਡ ਸਭਿ(ਨੇ ਪਰ ਅਹੈ । ਤਿਸ ਆਗੇ ਕੋ ਧੀਰਜ ਲਹੈ ? ॥੮॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਬਿਨ ਔਰ । ਨਗ ਛੁਰਾਇ ਸਕਹਿ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਜਗ ਮੈਂ ਜੇ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਚਾਹੇਂ । ਨਿਜ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕੋ ਦਲਨਿ ਉਮਾਹੈਂ ॥ ੯॥ ਹਮ ਤੋਂ 
ਪੰਚ ਭੀਰ ਤੁਮ ਲੇਹ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਹੈਂ ਏਹ” ।ਸਨਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਦੇਸੁ ਉਰ ਮਹਿ ਤਿਸ ਛਿਨ ਭਾਏ ॥ ੧੦॥ ਸਰਵਰ 
"ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ) ਸ਼ੁਭ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ । “ਗਉਆਂ ਮੱਝੀਆਂ 
ਹਾਰੀ ਹੀ ਦੰਦ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ (ਰੂਪੀ) ਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ( ਵਤ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੧੧੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਕੀ ਖੂੰਡੀ ਗਰ ਪਾਈ। ਤੂਰਨ ਤੋਰਤਿ ਦੂਰ ਬਗਾਈ । ਪੰਚ ਤੀਰ ਲੋ 
ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਭਯੋ ਪਰਸਨ ਨੀਕ ਮਨ ਮਾਨੀ ॥ ੧₹੧॥ ਅਪਨੇ ਲੋਕਨਿ 
ਮਹਿ ਪੁਨ ਕਹਜੋ। ੪ਅਬਿ ਲੌ ਮੈਂ ਭੁਲਕੋ ਬਹੁ ਰਹੜੋ । ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ 

ਮਾਨਤਿ ਹਮ ਰਹੇ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰੀਤਿ ਨਹਿੰ ਲਹੇ ॥ ੧੨॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਜਵਨ ਕੋ ਅਰਪ ਜ ਦੀਨਾ' । ਪਾਛੇ ਆਪ ਅਚਵਨੋ ਕੀਨਾ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ 
ਨ ਮਾਨਯੋਂ ਕੋਈ । ਆਇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਤ ਜੁ ਹੋਈ ॥੧੩॥ ਅਬਿ ਮੈਂ ਰਹਿ 
ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ । ਕਰਵਿ ਸਕਲ ਹੀ ਆਛੀ ਕਰਨੀ” । ਇਮ 
ਕਹਿ ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਘਰ ਗਯੋ । ਸੇਵ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਰਤੋ ਭਯੋ ॥ ੧੪ ॥ 

ਦਗਧ ਅੰਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਘਨੌਰੇ । ਚਹਿਯ ਵਸਤੁ ਪਹੁੰਚਾਵੈ ਡੇਰੇ । ਬੈਠਹਿ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁਨੈਂ ਗੁਰ ਬੈਨ । ਦਰਸਹਿ ਕਰਹਿ ਸਫਲ ਜੁਗ ਨੈਨ ॥ ੧੫॥ 
ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ। ਭਏ ਸੁ ਤਯਾਰ ਚਲਨਿ ਅਗਵਾਇ । 
ਦੇਸਰਾਜ ਕਹੁ ਦ੍ਿਤਾ ਦੀਨਸਿ । “ਮਤਿ ਅਡੋਲ ਰਹੁ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੀਨਸਿ 
॥ ੧੬॥ ਇਨ ਕਹ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਨਿ । ਪੰਚ ਬੀਰ ਆਏ ਤੁਵ 
ਪਾਠ। ਜੇਤਿਕ ਹੈ ਚਹਕੁੰਟ ਮਬਾਰੀ। ਕੋਇ ਨ ਠਹਿਰਹਿ ਇਨਹੁੰ 
ਅਗਾਰੀ॥੧੭॥ਜਿਸ ਚਾਹੈਂ ਜੀਤਹ ਕਰਿ ਜੈਗ । ਨਹਿੰ ਅਰਿ ਅਰਹਿ ਹੋਹਿਂ 
ਭਟ ਭੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਕਹਿ ਕੈਂ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਗਮਨੋ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 
ਤਾਤ॥੧੮॥ __ ਜਾਇਿ ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੁ “ਖਕਾਲੇ।ਬਾਸਹਿ ਚਾਂਹਲ ਗੋਤ 
ਬਿਸਾਲੋ । ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਤਹਿੰ ਕੀਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ 
ਪਰਬੀਨ॥੧੯॥ਮਿਲਿਬਝੇ ਹੈ ਹੇਤੁ ਜਾਟ ਨਹਿ ਆਏਤਨਕ ਨ ਸੇਵ ਕਰੀ ਮਨ 
ਲਾਏ। ਮੰਦ ਭਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਪਛੁਤਾਵਾ । ਲੈ ਨਹਿ ਸਕੇ”, ਘਰਹਿ ਗੁਰ 
ਆਵਾ ॥੨੦॥ ਇਕ ਦਿਜ ਮਿਲਜੋ ਸੇਵ ਬਹੁ ਠਾਨੀ । ਕਰਤਿ ਭਾਉ ਕਾਯਾਂ 

_ਮਨ ਬਾਨੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਠਹਿ ਪਾਸ । ਸੁਨਿ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ 
ਬਿਲਾਸ ॥੨੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਬਿਚਰਤਿ ਚਰਨ 
ਸਾਥ ਤਿਸ ਥਾਇੰ। ਹਤੋ ਸੈਗ ਦਿਜਬਰ ਬਿਚਰੇਤਾ । ਅਧਿਕ ਭਾਵਨੀ 
ਰਿਦੈ ਧਰੈਤਾ॥ ੨੨॥ ਕੇਤਿਕ ਲੋਕ ਸੈਗ ਤਹਿ ਫਿਰਿਹੀ' । ਤਬਿ ਦਿਜ 
ਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਰਿਹੀਂ । “ਕੁਛ ਸੈਮਤ ਬੀਤੇ ਇਸ ਥਾਨ । ਲਗਿ 

੩੦, ੪੩%, ਖਾਂ 

“ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । "ਕਿਰਤ । ੩ਤੇਰੇ ਹੱਥ । !(ਦਰਸ਼ਨ) ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੧੯ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੩੮, 

ਏਕ ਬਣ” ਇੱਛ ਮਹਾਨ ॥ ੨੩॥ ਅਰੁ ਇਸ ਨਿਕਟਿ ਕੂਪ ਬਨਿਵਾਵੈ। 
ਜਿਸ ਤੇ ਨੀਰ ਬਹੁਤ ਨਰ ਪਾਂਵੈਂ?। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । ਸੋ 
ਅਬਿ ਲਗੇ ਕਹੈ ਕਵਿ ਜਾਨੇ'॥੨੪॥ਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਖਾਲੇ ਮਹਿ ਅਬਿ ਅਹੈਂ”। 

ਬਿਦਤ ਲਗੇ ਨਰ ਜਾਇ ਸੁ ਲਹੈਂ” । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿੰ ਬਾਸੇ। 
ਦਿਜ ਪਰ ਭਏ ਪਮੈਨ ਬਿਗਾਸੇ ॥ ੨੫॥ ਕਰੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੀਹਿ ਰਹਜੋ ਸੁਖਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਨਿਜ ਡੇਰਾ । 
ਨਿਕਟ ਦਮਦਮੇ ਮੌੜ ਬਡੇਂਰ ॥੨੬॥ ਤਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹੁ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ । 

_ਉਤਰਜੋ ਚਹਤਿ ਦੇਖਿ ਸ਼ੁਭ ਥਾਈਂ । ਇਕ ਬਲ ਕੌਟਕ ਕੀ ਬਡ ਬਾਰ । 

ਬਾਰਾ ਕਰਜੋ ਹੁਤੋ ਇਕਸਾਰ“ ॥ ੨੭ ॥ ਤਹਿ ਕੇ ਕੌਟਕ ਕੁਛ ਹਟਵਾਏ। 
ਡੇਰੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ। ਉਤਰਨਿ ਲਗੇ ਤਬਹਿ ਨਜ਼ ਆਇ ਬਰ- 

_ ਜਤਿ ਭਏ “ਨ ਸ਼ੁਭ ਇਹ ਥਾਇ ॥੨੮॥ ਜੈਡ ਖਰੋ ਇਸ ਮਹਿ ਜੋ ਭਾਰਾ। 
_ਕਾਂਡ ਪੱਤਰ ਜੁਤਿ ਲਹਿ ਬਿਸਤਾਰਾਂ । ਬਸਹਿ ਪਿਸ਼ਾਚ' ਇਸੀ ਮੈਂ ਕਬਿ ਕੌ। 
_ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਦੀਨਸਿ ਭੈ ਸਭਿ ਕੋ ॥ ੨੯ ॥ ਤੁਮ ਭੀ ਨਹਿ ਉਤਰਹੁ ਇਸ 
ਬਾਨ । ਘਾਤ ਪਾਇ ਕਰਿ ਹਾਨਹਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਪਿਖਹਿ ਅਵੱਗਾ ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਕਬਿਹੰ। ਕਰਤਾ ਤਿਸਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਤਬਿਹੂੰ ॥ ੩੦ ॥ ਹਮ ਪੂਜਤਿ ਭੋਂ 
ਜੁਤਿ ਨਿਤ ਰਹੈਂ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਮ ਕੌ ਕਹੈਂ । ਵਹਿਰ ਕਰਹੁ ਕਿਤ 
ਝੋਰਾ ਜਾਇ। ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਸਹੁ ਨਿਸਾ ਕੋ ਪਾਇ॥੩੧॥ ਤੁਮ ਕੋ ਸੁਧਿ ਹਮ 

ਦਈ ਬਤਾਇ । ਹੋਇ ਨ ਅਸ ਪੈਛੇ ਪਛੁਤਾਇ॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਤਿਨ 
ਸੋਂ ਕਹਜੋ। ਅਬਿ ਲੋ ਇਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚ ਜੁ ਰਹਕੋ॥ ੩੨॥ ਆਰੀ ਨਹੀਂ 
ਰਹੈ ਇਸ ਥਾਨ । ਨਿਕਸਿ ਜਾਇਗੋ ਬਿਹਰਹਿ ਆਨ” । ਬਸਹਿ ਦੇਵਤਾ 
ਇਸ ਬਲ ਆਇ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਪਾਇ'?॥੩੩॥ ਤਬਿ ਡੇਰਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮਾਯੋ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਦੇਵ ਸੁ ਆਯੋ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੈ ਬਿਨਤੀ 

ਠਾਨੀ । “ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਗਲ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ॥ ੩੪ ॥ ਵੰਹਰਾ॥ ਪੂਰਬ 
੨ (----------------= 
੧ਬੋਹੜ ਦਾ । “ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ (ਬੋਹੜ ਤੇ ਖੂਹ) ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਣੇ ਭਾਵ ਦੈਂਖ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਓਹ ਹੁਣ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ( ਤੇ ਲੋਕ ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ। _ 

੧ਅਜੇ ਤਕ ਹਨ ।੍ਰਛ ਤੇ ਖੂਹ) । “ਪ੍ਤੱਛ ਲਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । “ਇਕ ਥਾਂ ̀ 

ਕੰਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਾੜਾ (ਵਲਗਣ) ਕੀਤਾ ਦੋਇਆ ਸੀ । #ਭੂਤ । “(ਕਿਤੇ) 
੮ਰਬੇ ਵਿਚਰੇਗਾ । “ਪਾਓਗੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੧੨੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੩੯. 
ਹਮ ਇਕਠੇ ਸਕਲ ਬਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੋ 
ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਿਤ ਨਾਲ ॥੩੫॥ ਝੋਪਈ ॥-ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥੇਹ ਜੋ ਪਰਜੋ । 
ਉਜਰਯੋ ਧਰਮ ਝੂਠ ਥੋ ਕਰਯੋ''ਅਬਿ ਤੁਮ ਜਾਇ ਬਸਾਵਨਿ ਕਰੀਅਹਿ। 
ਹਮਰੇ ਕਰ ਕੀ ਛਟੀ ਸੁ ਧਰੀਅਹਿ॥੩੬॥ ਭੂਤ ਪਤ ਕੋ ਲਾਖਹੁੰ ਦਲ ਹੈ 
ਦੇਖਿ ਛਟੀ ਭਾਜਹਿ ਤਜਿ ਚਲਿ ਹੈ”-। ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਸ਼ੀ ਅਮਰ ਸ 

_ ਆਏ । ਹਮ ਸਭਿਹਨਿ ਕੋ ਦੀਨਿ ਪਲਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਜੈਗਲ ਦੋਸ਼ ਇਤਹਿ 
ਸਭਿ ਆਏ। ਆਦਿ ਬਠਿੰਡੇ ਬਸਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਵਨਿ ਭਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 
ਤਮਾਰੋ । ਹਮ ਕੋ ਦੁਖਦ ਸੁ ਭਰ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੩੮॥ ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਹਮ ਕਰਿ 
ਹੈਂ ਜਾਏ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਦਿਹੁ ਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ”। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਆਇ 
ਇਕ ਕਾਲ । ਬਿਤਹਿੰ ਬਰਖ ਕੋਤਿਕ ਇਸ ਢਾਲ ॥ ੩੯ ॥ ਏਕ ਪੁਰਖ 
ਆਵਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਜਾਇ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਤਹਿ ਤੋ ਦੋਵ 
ਨਿਕਾਸਹਿ ਸੋਇ । ਬਸਿਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਇ ਜਬਿ ਹੋਇ) ॥ ੪੦॥ ਇਮ ਸੁਠਿ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਜ ਸੋਇ ਸੁਖ ਲਹਜੋ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ 
ਸੁਖ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਪੁਨ ਤਮ ਨਸਯੋ ਪਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੪੧॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਚਰਨਿ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰ- 
ਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਮੂ॥ ੩ ੮॥ 

ਰ ੩੯. [ਦੇਸੂ ਦਾ ਅੰਤ]। ` 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ ਬਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ । ਮੈਗਤਿ 
ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ਹੁਇ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਧਰੇ ਕਾਜ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਲਦਲ 
ਲਗੋ ਜੈਡ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ" । ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਠਿਫਲ ਕਿਮ ਜਾਹੀ'। 
ਭਯੋ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਤਹਿ ਬਾਸ” । ਜੋ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ॥੨॥ ਸੁਠ 
ਪ੍ਰਖੋਕ ਇਕ ਦਯੋਸ ਡਸਾਯੋ । ਉੱਜਲ ਆਸਤਰਨ ਸੋਂ ਛਾਯੋ। ਤਿਸ ਪਰ 
ਬੈਠੇ ਗੁਰੁ ਮਹਾਂਰਾਜ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ॥ ੩॥ ਅਪਰ 
ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇ । ਕੌਬਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਿ 
“(ਗੋਇੰਦੇ। ਨੇ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਸ ਲਈ) ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ । ੧(ਥਾਂ ਨੂੰ) ਛਡ ਕੇ 
ਚਲੇਂ ਜਾਣਗੇ । “ਤਿੱਥੋਂ ਵੀ ਓਹ ਦੇਉ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ । “ਜਦੋਂ (ਓਹ) ਹੋਵੇਗਾ (ਤੁਹਾਡੇ) ਵਸਣੇ ਲਈ 
ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ । “ਤਿਸ ਜੌਡ ਵਿਚ ਪਿਪਲ ਉਗ ਪਿਆ । (ਪਿੱਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਤਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ 
ਦਾ ਵਾਸਾਂ ਹੈ ਗਿਆਂ । “(ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਖ ਦੇਣ (ਕਰਕੇ ਪਿਪਲ ਦੇਵਤਾ ਹੈ) । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੧੨੧) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੧੯. 

ਕਰਹਿ ਹੋਇ ਅਰਦਾਸ । ਅਰਪੰਹੋ ਬ੍ਰੰਦ ਉਪਾਇਨ ਪਾਸ ॥ ੪ ॥ 

ਉਤ ਦੇਸੂ ਦੀ ਸਨਹੁਂ ਕਹਾਨੀ।ਜੜੋਂ ਕੀਨਸਿ ਨਿਜ ਸ਼ਰਧਾ ਹਾਨੀ।ਹੇਤੁ 
_ਪਜ਼ਖਿਬੇ ਨਿਸ਼ਚਾਂ ਤਾਂਹਿ' । ਕਛ ਸੈਕਟ ਹੋਯਹੁ ਤਨ ਮਾਂਹਿ।੫॥ ਕਿਤਿਕ 
ਿਵਸ ਗਰ ਪਾਛੇ ਭਯੋ । ਕਸ਼ਟ ਸੰਗ ਤਨ ਕੌ ੩੫ਤਯੋ”। ਧਾਇ ਨਾਂਮ 
ਤਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੇਰਾ । ਬੇਮੁਖ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਪਤਿ ਹੇਰਾ ॥ ੬ ॥ ਭਈ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋਂ 
ਤਾੜਯੋ ਕੰਤ । €ਤੈ' ਕਿਸ ਤੇ ਸੀਖਕੋ ਅਸ ਮੰਤ ? ਬਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ਮਾਨਹਿੰ 
ਜਾਂਹੂ । ਦੂਧ ਪੂਤ ਜੋ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂਹੂ# ॥੭॥ ਦੇਤਿ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਜੋਇ 

ਤੈ' ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਤਯਾਗੜੋ ਸੋਇ? ਖੁੰਡੀ ਗਰ ਤੇ ਰੈਰਨਿ ਕੀਨਿ।ਕਿਸ ਦੰਭੀ 
ਤੋ ਇਹ ਸਰ ਲੀਨਿ ॥੮॥ ਯਾਂਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਹਿ ਕਉ ਹੋਵਾ । ਨਿਜ ਮੰਨਤ 
ਪਰ ਨਹੀ' ਖਰੋਵਾ! । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਬਾਕ ਘਨੌਰੇ । ਸਰਵਰ ਮੰਨਤ 
ਪਰ ਪਤਿ ਪ੍ਰੇਰੇ ॥੯॥ ਦੋਇ ਦਿਵਸ ਨਹਿ ਮਾਨਯੋ ਦੇਸੂ । ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਵਨਿ 
ਕੀਨਿ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ੁ । ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿ ਮਨਵਾਵਾ । ਤਾਸ ਕਸ਼ਟ ਕੋ 

ਬਹਤ ਬਤਾਵ ॥ ੧੦ ॥ ਕਹੇ ਭਾਰਜਾ ਕੇ ਮਤਿ ਅੰਧੇ । ਸਰੋਵਰ ਕੀ ਖੂੰਡੀ 
ਗਰ ਬੈਯੇਬੋਲਿ ਭਿਰਾਈ ਰੋਟ ਪਕਾਯੋ। ਹਾਬ-ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਘਿਘਿਆਯੋ 
॥੧੧॥ ਕਰਿ ਛਲ ਤੀਰ ਧਾਇ ਦੇ ਲੀਨੇ । ਬਹੁਤ ਖੰਡ ਤਿਹ ਤੋਰਨਿ 
ਕੀਨੇ । ਕਰੀ ਅਵੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ । ਬੈਠੇ ਨ “ਮੌੜ! ਗਰਾਮ ਇਸਬਾਨੀ 
॥੧੨॥ ਪੰਚਾਇਤ ਸੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ । “ਗ਼ਜ਼ਬ ਕਰਯੋ ਦੈਸੂ ਮਤਿਮਾਰੇ । 
ਪੰਚ ਬੀਰ ਤੀਰਨਿ ਮਹਿ ਥਾ੫। ਸੋ ਲੈ ਕਰਿ ਨਹਿ ਰਾਖੇ ਆਪੇ॥ ੧੩ ॥ 
ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਕਹ ਦੇ ਤੁਰਵਾਏ । ਅਬਿਲੋਂ ਤਿਹ ਫਲ ਦੁਖ ਨਹਿੰ 
ਪਾਏ । ਸ਼ੈਕਮਾਨ” ਹਮ ਤੇ ਹਇ ਬੀਰ। ਤਜਿ ਤੀਰਨਿ ਆਏ ਹਮ ਤੀਰ” 
॥੧੪॥ ਤਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿੰ ਨਰ ਕੋਈ । ਸਨਬੈਧੀ ਦੇਸੂ ਕੇ ਤੇਈ। ਖਰੇ 
ਭਏ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਗਾਰੀ । 'ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ! ਛਿਮਾਂ ਕਰਹੁ ਇਸ ਬਾਰੀ ॥ ੧੫ ॥ 

ਹਮ ਜੌ ਲੋ ਸਮੁਬਾਵਨਿ ਜਾਇ” । ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਕੀ ਪਰੈ ਸੁ ਆਇ।ਧੀਰਜ 
ਧਰਮ ਧਾਮ ਤੁਮ ਅਹੋ । ਤਤਛਿਨ ਕਰਹੁ ਆਪ ਜਿਮ ਚਹੋ” ॥੧੬॥ ਬਿਨੰ 
ਬਾਕ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿਕੈ । ਗਮਨੇ ਕਿੱਖੀ ਕਹ ਚਿਤ ਚਹਿਕੈ । ਮਿਲੋ 

_ਆਇ ਕਰਿ ਬਾਤ ਜਨਾਏ । “ਕ੍ਯੋੰ ਗੁਰ ਕੇ ਤੁਮ ਤੀਰ ਤੁਰਾਏ? ॥ ੧੭ ॥ 

`(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਤਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਖਣੇ ਵਾਸਤੇ । “ਤਨ ਤਪ ਗਿਆ । “ਡਰਕੇ । ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 
ਤਕ ਸਮਬਾਵਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। _ “ਇਹ ਦਪਈ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਸੂ ਦੂਰ ਪਤ੩। ਨੂਜਜ। ____( ੪੧੨੨) ਰਾਸਿ ੧੧। ਮੰਸੂ ੩€. 

ਸੁਨੜਿ ਨਟ਼ਜੋ' ਦੋਸੂ ਕਹਿ ਤਾਂਹਿ । ਗੁਰ ਢਿਗ ਝੂਠ ਕਹਜੋ ਕਿਸ ਜਾਂਹਿ। 
ਨ ਤੋਰੇ ਹਮ ਤੀਰ ਤਿਨਹੁਂ ਕੇ । ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨਿ ਕੀਨਿ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ” ॥ 
੧੮ ॥ ਸਨਿ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ । “ਤੁਮਰੇ ਪਰ ` ਇਕ ਆਸ 

1 ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਨ ਧਾਰੀ । ਅਪਰਨਿ ਕੀ 'ਮੰਨਤ ਸਬ 
ਥਿਸਾਰੀ”॥ ੧੯ ॥ ਝੂਠੇ ਬਾਕ ਸੁਨੈ ਗੁਰ ਕਹਯੋ। ਪਤਾ ਬਤਾਯੋ ਤਿਨ ਨ ਜੋ 

"ਦੱ ਆ ਸਿ. ਪੀਆ ਮਦਨ" 
ਕੌਧ ਬਧਾਈ ॥ ੨੨॥ ਘਰ ਸੇ ਵਹਿਰ ਨ ਨਿਕਸਨਿ ਦੀਨਸਿ। ਖ਼ਿਲਿਨਿ 

ਕੌ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ। ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਵਸ ਬੈਠਿ ਹਟਿ ਆਏ। 
ਕਚਿ ਬੈਨ ਬਿਨਤੀ ਮੁਖ ਗਾਏ ॥ ੨੩॥ “ਛਮਾ ਨਿਧਾਨ ਆਪ ਤੁਮ 
ਅਹੋ। ਲਖਿ ਸਛਿ ਔੋਗੁਨ ਕੁਛ ਨਹਿ ਕਹੋ । ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੋ ਨਾਮ 
ਤੁਮਾਰਾ । ਘਨ ਸਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਇਕਸਾਰਾ” ॥੨੪॥ ਸੁਨਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋ 
ਬਚ ਦੀਨ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਹਨੋ ਸਭਿ ਚੀਨ । ਬੀਚ ਫਿਰੇ ਤੁਮ ਇਕ 
ਦੁਇ ਬਰ । ਯਾਂਤੇਂ ਤੁਲਕਾ ਬਸਹਿ ਉਦਾਰ ॥ ੨੫॥ ਅਰੁ ਦੈਸੂ ਕੀ 
ਗਤਿ ਭਈ ਏਹੀ । ਕੱਲਰ ਤੇ ਹਮ ਕੀਨਹੁੰ ਲੋਹੀ'। ਪੁਨਹੁ ਲੂਨ ਕੱਲਰ 
ਹੁਇ ਗੱਯੋ । ਬੈਸ ਆਪਨੇ ਨਾਸ਼ਨਿ ਕਿਯੋ ॥੨੬॥ ਅਥਿ ਤੇ ਆਗੇ ਉਪਜੈ 
ਨਾਂਹੀ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਜੀਵਤਿ ਮਰਿ ਜਾਂਹੀਂ। ਲਹੈ ਸਜ਼ਾਇ ਜਾਇ ਜਮਧਾਮ। 
ਕੋ ਨ ਛੁਟਾਵਨਿ ਕੋ ਲੈ ਨਾਮ ॥ ੨੭ ॥ ਬਿਨ ਹਾਕਮ ਜਿਮ ਚੱਯਤ ਲਟੀ- 
ਯ(ਹ । ਪੜਿ ਸਮਰ੍ਥ ਬਿਨ” ਕਹੁ ਕਿਮ ਛੁੀਯਹਿ” । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ 

ਰ ਸ੍ਰੇਘ ਬਖਾਨਾ । ਪਰਯੋ ਜਾਇ ਤਿਹ ਬੱਜ੍ਹ ਸਮਾਨਾ ॥੨੮॥ ਦਿਵਸ ਕਿਤਿਕ 
ਸੂ ਮਰਜੋ। ਗੈਂਡਾ ਪੁੱਤ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕਰਜੋ। ਕਿੰਚਤ ਮਾਸ ਬਿਤੋ 
ਯੂ । ਪਿੰਡ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਮਾਹੂੰ ॥ ੨੯॥ ਗੈਂਡੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਯ 

“ਉਛਫ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ । “ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ । 
“ਬੇੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨ ਨਾਮ “ਮਰਗੂਜ਼ਾਰ” ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ] । ਏਸਮ੍ਥ 
7 ਆਮੀ ਤੋੰ ਬਿ 



1 ਆ॥ ਖਲ ਅਘ” `ਚ ਦੇ ਦੂ 

ਦਾ ਭਾਂਤ । ਤਿਸ ਨੌ ਕਰੜੋ ਖਨ ਕਿਤ ਜਾਤਿ। ਸੋ ੩੩੩ 
ਬੁਲਾਵਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਬਰਛੀ ਮੈਗ ਘਾਵਾ ॥ ੩੦ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਕ੍ਰਾਤ ਹੋਇ 
ਇਕ ਠਾਏ। ਮਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਧਰਿ ਰਿਦਾ ਤਪਾਏ । ਤਸਕਰ ਸਮ ਨਿਸ ਮਹਿੰ 
ਤਹਿ ਗਏ । ਗੈਂਡਾ ਸੁਪਤਿ ਜਹਾਂ ਬਿਤ ਕਿਏ ॥ ੩੧ ॥ ਤਰਵਾਰਨਿ ਸੈਰ] 
ਐਸੋ ਮਾਰਜੋ । ਭਾਜਨਿ ਹੇਤ ਨ ਪਗ ਇਕ ਧਾਰਜਯੋ । ਜਬਿ ਸੰਘਾਰ ਕਰਿ 
ਚਲੇ ਪਲਾਈ। ਸੁਭਟਨਿ ਸੈਨਾ ਕੋ' ਸੁਧਿ ਪਾਈ ॥ ੩੨ ॥ ਚੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਤਿਨ 
ਪਾਛੈ ਪਰੀ । ਵਹਿਰ ਹਤੇ ਲਰ ਕਰਿ ਇਕ ਘਰੀ । ਜ/ਥ ਗੈਂਡਾ ਇਮ ਮਾਰੜੋ 
ਗਯੋ । ਪੌਤ ਸੁ ਦੋਸੂ ਕੋ ਇਕ ਥਿਯੋ । ੩੩ ॥ ਸੋ ਬਿਖਾਂ ਦੋਇ ਸ਼ਰੀਕਨਿ 
ਮਾਰੜੋ। ਇਮ ਸਗਰੋ ਤਿਹ ਮੂਲ ਉਖਾਰਜੋ। ਰਹਯੋ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕੌ 
ਕੋਈ । ਗੁਰੂ ਸ਼ ਤੇ ਅਸ ਗੰਤਿ ਹੋਈ ॥ ੩੪॥ ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ 
ਸੁਨੀਜੀਗਾਮ ੜ ਮਹਿ ਬਿਰਤਾ ਕੀਜੈ”। ਡੇਢ਼ ਕੋਸ ਤਹਿ ਤੇ ਇਕ ਤਾਲ। 
ਤਹਾਂ ਸੁ ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੩੫ ॥ ਜੋ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਆਵੈ। 
ਉਪਦੋਸ਼ਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਤਾਲ ਖਨਾਵੈਂ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਹਿ ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਘਨੀ। ਚਾਰ 
ਪਦਾਰਥ ਕੇ ਗੁਰ ਧਨੀ” ॥੩੬॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਭਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਹਿੰ । 
ਪਾਇਨਿ ਪਰਸਹਿਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿਂ । ਤਹਾਂ ਤੜਾਗ ਬਡੋ ਖਨਵਾਯੋ। ਜਲ 
ਸੈਂਦਰ ਹਿਤ ਤਕਾਰ ਕਰਾਯੋ ॥੩੭॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸਿ ਕੈ ਤਿਸ ਥਾਨੋ । 
ਬਹੁਰ ਕੂਚ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪਜਾਨੇ । “ਖਾਨੇ? ਗ੍ਰਾਮ ਗਏ ਸੁਖਦਾਇ । ਪੁਨ 
ਦਮਦਮੈ ਪਹੂਚੇ ਜਾਇ। ॥੩੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰ ਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ 
ਰਾਸੇ 'ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਚਰਨ' ਪ੍ਰਮੈਂਗ ਏਰਨਨੇ ਨਾਮ ਉਨ ਚੱੜ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ॥੩੬॥ 

_ ੪੦, | ਸੂਲੀਸ਼ਰ ਵਿਚ ਦੋਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ । ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ।] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਸੋਵਤਿ ਸੁਮਤਿ ਵਰ ਪਾਵਹਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਜਬਹਿ 

_ ਅਵੱਗਜਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਰਾਪ ਸਹੈਂ ਮਤਿਮੰਦ ॥੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਪੁਨ ਸੂਲੀਸਰ” 
ਕੌ ਗੁਰ ਆਏ । ਡੇਰਾ ̀ ਕਰਯੋ ਦੋਖਿ ਸਭ ਥਾਏ। ਸੂਰਜ ਅਸਤਯੋ ਭਾ 
ਅੰਧਕਾਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੁਪਤੇ ਸਾਂਰੇ॥੨॥ ਦੈ ਤਸਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਮਿਗ 
ਲਾਰੋ। ਕਿਤਿਕ ਦਿਨਨਿ ਤੇ ਮੂਢ ਅਭਾਰੇ।ਏਕ ਤੁਰਕ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੋਇ। 
ਲੋਠਿ ਤੁਰੈਗ ਤਕਤਿ ਹੈ' ਦੋਇ॥ ੩ ॥ ਸਿਵਰ ਨਿਕਟਿ ਬੈਠੋ ਕਿਤ 
ਦਰਿ ਕੈ । ਦੇਖਨਿ ਘਾਤ ਲੋਹਿੰ ਜਿਮਹਰਿ ਕੈ । ਤਬਹਿ ਕੇਹਰੀ ਭੀਖਨ 
ਭੇਖਾ।ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਆਵਤਿ ਦੇਖਾ॥੪॥ ਚਾਰਹੁਂ ਓਰ ਫਿਰਜੋ ਕਰਿ ਬੈਦਨ । 
ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ । "ਟਿਕੇ ਦਏ ਹਨ । ਮਾਲਕ । £ਨਾਮ ਖਿੰਡ । ”ਪਾ:-ਬਿਸ । 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ । ( ੪੧੨੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅਸੂ ੪9, 
ਇਮ ਮਨਾਇ ਕੈ ਦੋਸ਼ ਨਿਕੌਦਨ । ਗਮਨਜੋ ਪਨ ਕਾਨਨ ਕੌ ਸੋਈ । 
ਦੇਖਤਿ ਦੁਰੇ ਸੁ ਤਸਕਰ ਦੋਈ' ॥ ੫॥ ਕਹਜੋ ਤੁਰਕ “ਇਹ ਸਾਚੋ ਪੀਰ। 
ਉਚਿਤ ਮਾਨਿਬੇ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ । ਜਿਸ ਵਿਗ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੇਰ ਚਲਿ ਆਵਾ।ਨਮੋ 

_ਪ੍ਦੱਛਨ ਕਰਨਿ ਸਿਧਾਵਾ ॥੬॥ ਮੈਂ' ਤੋਂ ਕਰੋਂ ਨ ਇਨ ਕੀ ਚੋਰੀ । ਇਹਲ 
ਬੈਦਤਿ ਹੋਂ ਕਰ ਜੋਰੀ । ਜੇ ਨਿਜ ਭਲੋ ਕਰਨਿ ਉਰ ਧਰੈ । ਚਲਹ ਅਪਰ 

_ਬਲ ਚੋਰੀ ਕਰੈਂ?॥ ੭ ॥ਸੁਨਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ। “ਕਯੋ' ਨਿਜ 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਭਰਮ ਉਠਾਯੋ ? ਕਿਹ ਕੌ ਸੁਧਿ ਕਯੋਂ ਆਯੋ ਸ਼ੇਰ” । ਤੈ' 
ਕਯਾ ਅਜ਼ਮਤ ਪਿਖੀ ਬਡੇਰ ?॥੮॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨਨਿ ਤੇ ਹਮ ਸੈਗ ਵਿਰੇ। 
ਆਜ ਭਯੋ ਤਮ ਨਭ ਘਨ ਘਿਰੇ । ਕੈਸੇ ਤਜਿ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਤੁਰੈਗ । ਲੈ 
ਹੈਂ ਆਜ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਸੈਗ"॥ ੯ । ਰਿਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨ ਕਰੀਅਹਿ ਕੋਊ । 
ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਅਸ੍ਰ ਲੌ ਹੈਂ ਦੋਊ । ਢੇਕ ਬਾਰਿ ਮੈਂ ਚਢਿਬੋ ਪਾਇ । ਨਹਿ ਦੇ# 
ਹੈਂ ਪੁਨ; ਜਾਉ ਪਲਾਇ ॥੧੦॥ ਕਿਮ ਬਿਸਾਲ ਤੈ' ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ। ਸੈਂ ਲੋਹੋਂ 
ਕੈਗ ਰਹੁ ਇਿਕ ਘਰੀ? ਸੁਨਿ ਕੈ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਨੀ । ਤਹਾਂ ਬੈਦਿ 
ਕਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ॥੧੧॥ ਗਮਨਜੋ' ਸਦਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇ । ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਿ 
ਰਹੋ ਤਿਸ ਬਾਂਇ। ਅਰਧ ਜਾਮਨੀ ਬੀਤੀ ਜਬੈ । ਤੁਰੰਗ ਸਮੀਪ ਪਹੂਚਜੋ 
ਤਬੈ ॥੧੨॥ਪਰਨਿ ਲਗੀ ਪਤਰੀ ਜਲ ਬੂੰਦ" । ਜਹਿਂ ਤਹਿ ਪਸਰ ਰਹੜੋ 
੩ਮ ਝ੍ਰੰਦ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਗਯੋ ਬਿਚ ਛਾਯਾ। ਪੁਰੇ ਬਾਉ ਤੇ ਕੁਛ ਅਲਸਾਇਆ 
। ੧੩ ॥ ਤਬੈ ਤੁਰੰਗ ਖੋਲਿਬੋ'ਕਰਜਯੋ । ਦੇ ਕਵਿਕਾ ਮੁਖ ਉਪਰ ਦਰਜੋ । 
ਜਬਿ ਡੇਰੇ ਕਹੁ ਉਲੰਘਿ ਸਿਧਾਵਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਂਕ ਅਲਾਵਾ 
॥ ੧੪॥ €ਡੋ ਘਰਵਾਰ£ | ਜਗਹਿ ਕੌ 
ਖਰਕੋ ਹੋਵਹਿ । ਅਪਨੇ ਥਾਨ ਖਰੋ ਕੈ ਨਾਂ 

_ਨਿਹਾਰੇ । ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਕਯੋ, ਤੂਰਨ ਬੋਲਾ । ਗੁਰ ਜੀ ਤਸਕਰ ਨੋ ਅਸ _ 
ਖੋਲਾ ॥ ੧੬॥ ਅਬਿ ਹੀ ਮੀਂਹ ਮੰਦ ਬਰਸਾਯਾ । ਹੋਤੁ ਬਚਾਵਨਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਕੋ 

“ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਛੁ ਹੋਏ ਚੋਰ (ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਚਿਆੰ) ਦੇਖਦੇ ਹਨ । “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ 
ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ । “ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ੧ਆਪਣੇ) ਨਾਲ਼ । 
ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਮੀਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ । “6 ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ! _#ਪਾ:-ਪੈ । 



__੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੧੨੫) __ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੪੦, 
ਛਾਂਯਾ। ਦੇਰਿ ਨ ਪਰੀ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਲੀਨਾ। ਮਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਮੂਢ ਕਿਨਕੀਨਾ 
॥ ੧੭ ॥ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚੀਨਾ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਹਨ ਤੇ 
ਹੀਨਾ । ਤੁਰੰਗ ਆਪਨੋ ਆਪ ਹਟਾਵਹੁ' । ਤਸਕਰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਇ 

ਹੁ ॥੧੮॥ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕ । ਵਸਤੁ ਖਸੋਟਹਿੰ ਮਾਰਗ 
। ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਰਹੈ ਅਦੈਡ ਉਚਿਤ 

ਇਹੁ ਨਾਂਹੀ” ॥੧੯॥ ਪੁਨਹਿੰ ਜਾਮਨੀ ਮਹਿੰ ਸੋ ਆਵੈ। ਹਿਲਕੋ ਵਸਤੁ ਕੁਛ 
ਅਪਰ ਲਿਜਾਵੈ ।। ਜੇ ਨ ਦਿਖਾਵਹੁ-ਸ਼ਕਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਨਹਿੰ ਬਚ ਸਕਹ 
ਵਿਰਹੁ ਪਰਦੇਸ਼ ॥ ੨੦ ॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗਰ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ//ਫਲ ਸੋ 
ਪਾਇ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੀਨਾ । ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਿ ਲੇ ਗਯੋ ਤੁਰੈਗ। ਪਕਰਿ ਲੇਹ 
ਦੌਰਹ ਤਿਹ ਸੈਗ॥ ੨੧॥ ਸਘਨ ਤਿਮਰ ਤੇ ਕਰਹੁ ਜੁ ਸ਼ੈਕਾ । ਹੋਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਗਹੋ ਮਤਿ ਰੈਕਾ। ਨਹੀ' ਜਾਇ ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਹਮਾਰੋ । ਇਿਹਠਾਂ 
ਆਵਹਿ ਬਿਦਤ ਸਕਾਰੋ£ ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਉਦਾਰੇ। ਕਰਿ 
ਧੀਰਜ ਬੈਠੇ ਨਰ ਸਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਸੁਪਤਿ ਰਹੇ ਕੋ ਜਾਗੇ ਤਸਕਰ ਗਹਨਿ 
ਚਿੰਤ ਮਹਿ ਲਾਗੇ॥ ੨੩॥ ਬੋਲਤਿ ਬਚ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਤਬਿ 

_ਸ਼ਾਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਈ । ਸਮੁੜਿ ਗਏ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਦੌਰਿ । ਪਹੁੰਚੇ 
_ ਆਧ ਕੋਸ ਕੇ ਠੌਰ ॥ ੨੪ ॥ ਠਾਂਢੋ ਤਸਕਰ ਤਹਾਂ ਨਿਹਾਰਕੋ । ਹਯ 
ਕਵਿਕਾ ਤੇ ਪਕਰਨਿ ਧਾਰਯੋ' । ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸਨਿ ਗੇਹਜੋ ਸੁ ਜਾਈ । 
ਮੂਰਖ ਅਧਮ ਰਹਜੋ ਸਿਰ ਨਯਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਤੁਰੰਗ ਸਮੇਤ ਲਦੇ 
ਚਲਿ ਆਏ । ਗੁਰੁ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਆਨਿ ਦਰਸਾਏ । “ਅਰਧ ਕੋਸ ਪਰ 
ਬੈਠਯੋ ਦਹੂ । ਲੋ ਕਰਿ ਗਯੋ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਗ੍ਰੰਹੂ?॥ ੨੬॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ । ਬੂਝਕੋ “ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਬਤਾਂਇ । ਕਿਮ ਨਹਿ ਲੇਇ 
ਗਯੋ ਘਰ ਘੋਰਾ। ਬੈਠਿ ਰਹਯੋ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਕੋਰਾ” ॥ ੨੭ ॥ ਤਬਿ ਤਸਕਰ 
ਨੇਂ ਸਕਲ ਬਤਾਈ । ਹਮ, ਦੈ ਥੇ ਇਕ ਗਯੋ ਪਲਾਈ । ਮੈਂ ਅਸੁ ਖੋਲਯੋ 
ਆਇ ਤੁਮਾਰਾ । ਦੇ ਕਵਿਕਾ ਹਰੈ ਕਰਿ ਅਸਵਾਰਾ ॥ ੨੮ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ 
ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਗਯੋ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਲੌ ਅੰਧਾ ਭਯੋ। ਕਿਤ ਦਿਸ਼ ਗਮਨਤੋ 
ਜਾਇ ਨ ਜਬੈ। ਸਾਥੀ ਕੋ ਬਚ ਸਿਮਰੇ ਤਬੈ ॥੨੯॥ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਕੋਹਰਿ ਕੋ 
“ਮੁੜਾਵੋ । "ਜੇ ਇਹ (ਚੋਰ) ਅਦੈਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ,ਠੀਕ ਨਹੀਂ । “ਮਤੀ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ । “ਸਵੇਰੇ । 
“(ਚੋਰ ?) ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੬ਘਰ ਨੂੰ । ਵਨ ਤਲ (ਆ ਭਲ 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੨੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਦੇਖਾਂ । ਤੁਰਕ ਹੁਤੋ, ਸਮੁਝਾਇ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਾ' । ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੀ ਇਕ ਕਹੀ ਨ 
ਮਾਨੀ । ਸੋ ਚਲਿ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨੀ ॥ ੩੦ ॥ ਭਯੋ ਅੰਧ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਛੁ- 
ਤਾਵਾ। ਪੁਨ ਹਟ ਕਰਿ ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਆਵਾ । ਕ੍ਰਮ ਦਿਸ਼ਿ' ਭਯੋ ਨ 
ਜਾਨੜੋ ਗਯੋ । ਹੁਇ ਲਚਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਬਲ ਥਿਯੋ॥ ੩੧॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਇ 
ਗੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਗਹਿ ਲੀਨਸਿ ਮੁਝ ਕੌ ਰਿਸ ਧਾਰੇ। ਅਤਿ ਮਤਿਮੰਦ 
ਕਿਯੋ ਬਡ ਪਾਪ । ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਦੇਖਨਿ ਲਰਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ” ॥੩੨॥ ਮੈਂ ਤਸਕਰ, 
ਦਿਹ ਜਥਾ ਸਜ਼ਾਇ। ਨੀਚ ਬੁੱਧਿ ਨੇ ਕੁਮਗ ਚਲਾਇ । ਭਾਗ ਹੀਨ ਮਨ 
ਸਮੁਬਕੋ ਨਾਂਹੀ । ਤੁਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਵਿ ਸਮ ਜਗ ਮਾਂਹੀ?॥ ੩੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰ “ਰੇ ਕੁੱਟਣੋ!ਸਭਿ ਜਗ ਸੋਂ ਕਰਿ ਦੋਹ । ਇਹ ਵਕੀਰ ਕੌ 

ਗੋਦਰਾ ਸੋ ਪਿ ਨ ਛੋਰਜੋ ਤੋਹ ॥ ੩੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਾਪ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿਨਿ 
ਕੋ ਅਹੈਂਕਰਿ ਕਰਿ ਅਧਮ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਲਹੈ । ਤਉ ਦਿਨਹੁੰ ਮਹਿਂ ਅੰਤਰ” 
ਮਹਾਂ। ਲਘ ਤੇ ਲਘ ਬਡ ਤੇ ਬਡ ਕਹਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ਕਹਾਂ ਅਪਰ ਕੀ ਚੋਰੀ 

ਕਰਨੀ।ਕਹਾਂ ਵਸਤ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਹਰਨੀ।ਯਾਂਤੇ ਜੋ ਤਸਕਰਨਿ ਸਜ਼ਾਇ । 

ਇਹ ਬੂਝਤਿ ਹੈਂ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ॥ ੩੬ ॥ ਜਗਤ ਬਿਦਤ ਹੈ ਸੂਲੀ ਦੇਨਿ । ਰ 
ਸੋ ਇਹ ਆਪਹਿ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨ”। ਇਮ ਕਹਿ ਦਾਸਨਿ ਤੇ ̀ ਛੁਰਿਵਾਯੋ। ਰ 

ਤਸਕਰ ਬਚ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ ॥੩੭॥ “ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਜੈਸੇ ਹੋਇ। 
ਤਿਮ ਕਰਿ ਹੋਂ ਬਸ ਮੋਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਅਬਿ ਮਰਿਬੋ ਹੀ ਭਲੋ ਪਛਾਲੋ' । ਭਾ 
ਤਮਰੋ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨੋ? ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਜੋਡ ਤਰ ਖਰੋ। ਇਸ 
ਕਾਸ਼ਟ ਪਰ ਚਢਿ ਕਰਿ ਮਰੋਂ । ਸੁਨਤਿ ਚੋਰ ਆਰੋਹਾ ਜਾਇ” । ਊਚੋ 

(ਉਹ) ਤੁਰਕ ਸੀ (ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ) ਬੜਾ ਸਮਬਾਇਆ । “ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਮ; ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਸਮਝ ਲੈਣਾ । (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ । ਫਰਕ । “ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ । 

#ਇਹ ਕਬਾ ਸੁਲੀ ਸਰ ਤੈਂ ਜੇਸੀ ਅਵਿੱਦ ਲੋਕਾਂ ੩” ਸੁਣੀ ਵੈਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । 

ਵੈਰਾਗ ਮੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਵਾਕ ਕਹਿਣੇ ਉਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ । ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ 

ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਚੋਰ ਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਦੋ ਹਿੰਦੁ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ । ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾਂ ਈ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੋਰ 'ਆਪ ਨੀ ਚੜ੍ਕੇ 

ਮਰ ਗਿਆ । ਸਹੀ ਬੀ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਤਵਾਲ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂ ਛਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ੧ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ 

ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨੇ ਨਮਿੱਤ ਉਹ 

ਜੇਡ ਤੇ ਚੜ੍੍ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਆਂ । 



ਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੧੨੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੪੧, 

ਕਾਂਡ` ਗਹਯੋ ਸਹਿਸਾਇ ॥ ੩੯॥ ਬਲ ਕਰਿ ਤੋਰਯੋ ਜਿਮ ਰਹਿ ਤੀਖਨ। 
ਦੋਖਤਿ ਸਭਿ ਕੇ ਕਰਮਾ ਭੀਖਨ” । ਤਿਸ ਪਰ ਉਦਰ ਟਿਕਾਯੋ ਆਪਨਿ 
ਪਾਇ ਜੋਰ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਖਾਪਨਿ” ॥੪੦ ॥ ਜਬਿ ਅਲੰਬ ਤਿਸ ਕੇ ਹੁਇ 
ਗਯੋ । ਵਟਜੋ ਪੇਟ ਕਾਸ਼ਟ ਪੁਵਿਸ਼ਯੋਤਤਛਿਨ ਮਰਜੋ ਸੁ ਥਲ ਅਥਿ ਅਹੈ। 
ਜਿਸ ਕੋ ਸੂਲੀਸਰ ਨਰ ਕਹੈ' ॥੪੧॥ ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਕਰਿ ਕੈ ਤਹਿ 
ਬਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਕ ਸੁਖਰਾਸ । ਪੁਨ੍ਹਿਂ ਕੂਚ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰਿ 
ਦੀਨਸਿ। “ਬਰੇ? ਗਾਮ ਕੋ ਮਾਰਗ ਲੀਨਸਿ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿਏ ਇਕਾਦਲ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਜੈਗਲਦੇ; ਵਿਚਰਨ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਠੰ ਨਾਮ ਚੱਤ੍ਰਾਟਿਸਤੀ ਅਸੂ ॥੪੦॥ 

੪੧. [ਬਰੇ । ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੇ । ਗਾਗੇ । ਗੁਰਨੇ । ਮਕਰੋੜ । ਧਮਧਾਣ ]। 
ਦੇਹਰਾ ॥ ਤਹਿੰ ਤੇ ਚਢਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ “ਬਰੇ! ਗਾਮ ਮਹਿ ਆਇ । ਕਰੜੋ 
ਨਿਵਾਸ ਸੁ ਥਾਨ ਸੁਠ ਮਿਲੋ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵ _ 
ਦਿਨ ਕੁਛਕ ਟਿਕਾਏ । ਹੁਤੋ ਚੁਮਾਸਾ ਘਨ ਬਰਖਾਏ । ਤਹਾਂ ਮੋਠ ਕੋ ਖੇਤ 
ਬਿਜਾਇ”'। ਚਾਰਤਿ ਭਏ ਤੁਰੈਗਨਿ ਪਾਇ#॥ ੨॥ ਮਹਿਖੀ ਕੋ ਨਿਤ ਪਤਿ ਬਹੁ ਚਾਰੇ । ਪਸੂ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਨਸਿ ਇਕਸਾਰੇ । 8ਗਤਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ 
ਆਵਹਿ। ਸਗਲ ਦੇਗ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵਹਿਂ ॥ ੩॥ ਆਨਿ ਉਪਾਇਨ ਬਹ 
ਅਰਪੰਤੇ । ਰਹੈ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਕਰੈਤੇ । ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਸੁਨਹਿਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ । ਜਨਮ ਜਨਮਕੇ ਕਟਹਿ ਕਲੋਸ਼॥ ੪॥ ਜੋ ਮਪੈਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 
ਮਝਾਰੇ । ਲੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਹੋਹਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰੇ।ਸੈਗਤਿ ਅਪਨੇ ਖੈਗ ਲਗਾਇ। 
ਆਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਇ ॥੫॥ ਇਕ ਮਖ਼ੈਦ ਦਰਸਹਿ ਰਹਿ 
ਪਾਸ। ਸੈਗਤਿ ਅਨਿਕ ਸੈਗ ਹੁਇ ਤਾਸ॥ਅਨਗਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ 
ਆਵੈ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ ਸਭਿ ਲਾਵੈਂ ॥੬॥ ਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਗ਼ਨਿ ਕੋ ਭਲ 
ਕਰਿਹੀਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿ ਦੋਸ਼ਨਿ ਹਰਿਹੀ' । ਬਿਤਜੋ ਚੁਮਾਸਾ ਤਿਸ ਹੀ 
ਥਾਨ । ਮਗ ਕੌ ਸੂਕਿ ਗਏ ਬਹੁ ਪਾਨਿ ॥੭॥ ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । 
ਅਵਿਲੋਕਯੋ ਨੀਕੋਂ ਬਲ ਅੰਨ । ਪੂਰਬ ਥਾਨ ਸਦਨ ਉਠਿਵਾਏ । ਗਾਮ 
ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਠਾਏ॥੮॥ਮਾਨਜੋ ਬਾਕ ਬਸੇ ਤਹਿ ਜਾਇ।ਧਨ ਅਰ ਧਾਂਨ 
“ਫਾਹਣਾ । “ਭਜਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ । (ਅ) ਭਜਾਨਕ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ੩ਜੀਵਣ ਖਪਾਉਣ 
ਲਈ । “ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ । “ਬਿਜਵਾਕੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । ੬ਘੋੜੀਆਂ ਵਾੜ ਕੇ। “ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ । 
“ਭੁਲਾ । €ਹੋਰ ਥਾਂ । ੍ 



ਰਾਸਿ ੧੧।% 

ਰ ਪੂਰਨ ਕਰਤਿ ਭਏ 
_ਭਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ ॥੯॥ ਵਰ ਗਜ ਬਨੀ | ਕਮ ਲਾਈ 

_ਉਰੈ ਸਥਾਨੋ ੧ਉਤਰਿ ਸੁ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵਤਿ ਭਏ । । ਪੁਨ “ਗੋਬਿੰਦਪਰੇ? ਗੁਰ 
ਗਏ॥੧੦॥ ਗਮਨੇ ਤਿਹ ਤੇ “ਗਾਗ” ਆਏ। ਡੇਰਾ ਕਰਜੋ ਹੇਰਿ ਸੁਭ ਥਾਏ । 

ਘਾਹੀ ਗਏ ਘਾਸ ਹਿਤ ਬਾਹਰ । ਜਾਇ ਕਰਯੋ ਖੇਤਹਿ ਮਹਿੰ ਆਹਰ । 

॥ ੧੧॥ ਬੀਨ ਬੀਨ ਤ੍ਰਣ ਕਿਤਿਕ ਕਿਦਾਰਨ” । ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਬੈਧਤਿ 
ਨਿਜ ਭਾਰਨਿ। ਰਾਹਕ ਜਾਟ ਆਨਿ ਕਰਿ ਪਰੇ। ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਤ੍ਰਿਣ ਰਿਸ 

ਮਹਿੰ ਭਰੇ॥ ੧੨॥ ਝਿਰਕਿ ਗਾਰਿ ਦੇ ਮਾਰਨਿ ਕਰੇ।ਨਿਜ ਖੇਤਨਿ ਤੇ 

ਵਹਿਰ ਨਿਕਰੇ । ਛੂਛੇ ਦੀਨਮਨੇ ਬਹੁ ਦਾਸ। ਆਇ ਪੁਕਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ 

ਪਾਸ ॥੧੩॥ “ਇਹਾਂ ਜਾਟ ਮਤਿਮੂਢ ਬਿਸਾਲੋ। ਗੁਰ 'ਮਹਿੰਮਾ ਨਹਿੰ ਲਖਹਿੰ 

ਕਚਾਲੇ । ਨਹੀਂ`_ਬਿਗਾਰਯੋ ਤਿਨ ਕਾ ਖੇਤ /ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਹਮ ਤ੍ਰਿਣ ਲੈਥੇ 
ਹੈਤੁ ॥੧੪॥ ਨਹੀਂ' ਸ਼ਾਮ ਸੋਂ“ ਆਨਿ ਹਟਾਏ। _ਤ੍ਰਿਣਨਿ ਛੀਨਕੋ ਹਤੇ 

ਰਿਸਾਏ੯। ਕਹਿ ਬਹ ਰਹੇ-ਨ ਕੀਨਿ ਉਜਾਗ-। ਨੀਂਹ ਮਾਨਜੋਂ ਮਤਿਮੰਦ _ 
ਗਵਾਰਾ ॥੧੫॥ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮਹਾਂ । ਗੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ 

ਰਹਨਿ ਭਲ ਇਹਾਂ।ਤ੍ਰਿਣ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜਝੋਟੇ। ਅਸੁ ਮਹਿਖੀ ਰਹਿ 

ਛਧਿਤ ਘਨੇਰੇ? ॥ ੧੬ ॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨੀ ਬਾਤ । ਚਢਿ ਕਰਿ 

ਚਲੇ ਟਿਕੇ ਨਹਿੰ ਰਾਤਿ । ਤਨਕ ਡ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਾਪ ਨ ਦੀਨਹੁੰ। 'ਗੁਰਨੇ“? ਗਰਾਮ 
ਸੁ ਡੇਰਾ ਕੀਨਹੁ ॥ ੧੭ ॥ ਨਰ ਪੀਛੈ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਛਤਾਏ । “ਬਰੋ ਗੁਰੂ 

ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ ਸਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹੀ'। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੈਦਹਿੰ 
ਹਿਤ ਧਰਿਹੀਂ ॥ ੧੮ ॥ ਬਰੇ ਗਾਮ ਨੇ ਰਾਖਿ ਚੁਮਾਸਾਂ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਸੇਵਾ 

ਹੁਇ ਦਾਸਾ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮ੍ਰਿੰਲ ਕਰਿ ਆਵੈ । ਧਨ ਅਰਪਹਿਂ ਅਰੁ ਸੀਸ ਰ 
ਨਿਵਾਵੈਂ ॥ ੧੯ ॥ ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾਂ ,ਪੂਰਨ ਹੋਇ । ਜਹਿੰ ਕਹੈ ਪੂਜਤਿ ਹੈ 
ਸਭਿ ਕੋਇ । ਕਰੇ ਅਵੱਗਾ ਸੂ ਬਖਾਨਹਿ। ਧਨ ਅਰੁ ਧਾਨ ਮਾਲ ਸਭਿ 

ਹਾਨਹਿਂ ॥੨੦॥ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ. ਪੂਰਨ ਏਹ।ਹਮਹਿ ਸਰਾਪ ਕਹਿ ਕਰਿ ਹਤਿ 
ਦੇਹਿ । ਨਾਂਹਿਤ ਸਭਿ ਚਲਿ ਮਿੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਹੁ । ਕਰਿ ਜੋਰਹੁ ਪਗ ਸੀਸ 

੧ਬੁਲਾਂਢੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ' ਉਰੇ । ਪਿੰਡ ਬਛੋਆਨਾ [ਸਾਖੀ: ਪੋਬੀ]। ਕਖੇਤੀਆਂ ਦੇ । ੧ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਾਲ। $ਕੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ । “ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਅਸਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਰੂਪੀ) ਬੁਰਾ 
ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਇਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੨੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੧, 
ਨਿਵਾਵਹੁ॥੨੧॥ਇਮ ਕਹਿ ਪਿਰਤ ਬਾਸਨ ਇਕ ਲੀਨਿ।ਇਕ ਭੂਰਾ ਸੈਗ ੬ 

ਚਲਿਬੋ ਕੀਨ' । ਗੁਰਨੇ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਸਾਗੇਬਿਨਤੀ ਯੁਤਿ ਬਚ ਦੀਨ 
ਉਚਾਰੇ ॥੨੨॥“ਛਿਮਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਮ ਅਪਰਧੂ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ 

_ ਡੁਮ ਸਾਧੂ । ਅਬਿ ਲੋ ਸਰਾਪ ਜੋ ਨ ਕੁਛ ਕਹਜੋ । ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਉ ਰਾਵਰ ਕੋ 
ਲਹੋ ॥ ੨੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਮ ਕਯਾ ਜੈਤੁ ਬਿਚਾਰੇ । ਸ਼ੀਘੁ ਹੋਤਿ ਜੋ ਮੁਖੋਂ 
ਉਚਾਰੇ । ਬੱਜ੍ਹ ਸਮਾਨ ਸ੍ਰਾਪ ਨਹਿੰ ਵਿਰੈ । ਤੁਮ ਰਿਸ ਤੋਂ ਕੋ ਰੱਛਾ ਕਰੈ” 
੨੪॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨੌ ਬਖਾਨੈਂ । ਲਖਿ ਗਵਾਰ ਤਿਨ,ਗੁਰ ਨਹੀਂ' 
ਮਾਨੋ । ਗਖਕੋ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਡੇਰਾਗੁਰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ, ਚਲਿ ਵੇਰਾ' 
॥੨੫॥ਰਹੇ ਮਨਾਇ ਨੰ ਮਿਤਾ ਕੋ ਲੋਤਿਨ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। 
ਚਲਿ “ਮਕਰੋੜ” .ਗਾਮ ਮਹਿ ਅਏ। ਤਹਿ ਭੀ ਸੈਗ ਗਮਨਤੇ ਭਏ੯॥ 
੨੬॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਬਿ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਦੀਨਿ/ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਹੁ ਹਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨ। 
ਬਿਨਤੀ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਰੀ ।ਸਿੱਖਯਨਿ ਦੇਖਿ ਸੁਪਾਰਸ਼ ਕਰੀ ॥੨੭॥ 
“ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੇ ਇਹ ਬਿਨੈ ਝਖਾਨੰ' । ਬਿਰਦ ਆਪ ਕੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨੈ ।ਹੈਂ 
ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਸਕੇ ਹੈਂ।ਅਥਿ ਪਛੁਤਾਏ ਸ਼ਰਨ ਤਕੇ ਹੈਂ॥੨੮॥ਸਿਰ 

_ਗਵਾਰ ਕੇ ਲਗਿ ਤ ਜਾਨੋ"। ਤਉ ਆਪ ਹੋ ਛਿਮਾ ਮਹਾਨ । ਤਾਸ ਆਪ 
ਕੋ ਧਾਰ ਘਨੌਰਾ । ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਤ ਬਹੁਤੇਰਾ ॥ ੨੯ ॥ ਫ੍ਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਕੌ ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਂਕਨਿ । ਸੈਸੇ ਹਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁਇ ਲੋਕਨਿ । ਸਿੱਖੀ ਧਰਹਿੰ 
ਹੋਹਿ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਨਿਤ ਗਹੈ' ਤੁਮਾਰੀ? ॥ ੩੦॥ ਇਮ 
ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੋ ਰੁਖ਼ ਲਖਿ ਕਰਿਕੈਮਹਾਂਰਾਜ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਧਰਿ ਕੈ । ਭੂਰਾ, 
ਭੂਰ ਘਟਾ ਘ੍ਰਿਤ“ ਲੀਨਿ । ਬਖਸ਼ਨਿ ਕਰੇ ਦੇਖਿ ਕੈ ਦੀਨ॥ ੩੧॥ “ਕਲ 
ਬਰਖੇਸ਼ੀਆਨ” ਕੀ ਜੋਤੀ । ਕਰਨੀ ਹੁਤੀ ਉਖਾਰਨਿ ਤੇਤੀ । ਅਬਿ ਤਮ ਰ 

_ਆਨਿ ਮਿਲੋਂ ਘਿਘਿਆਏ । ਬਧਹਿ ਨ ਬੈਸ ਨ ਹੁਇ ਸਮਦਾਏ” ॥ ੩੨॥ 
_'ਇਕ ਭੂਰਾ .ਲੌਕੇ) ਨਾਲ ਚਲੇ । “ਫੋਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ (ਤਿਆਰ) ਹੇਏ । ਨਾਲ ਹੀ (ਓਹ) 
ਗਏ । “ਗਵਾਰ ਦੈ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ (ਸੱਤ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । “ਛੂਰਾ ਤੇ ਘਿਉ ਦਾ 
ਭਰਿਆ ਹੋਯਾ ਘੜਾ । =ਅਪਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਟਰਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ । [ਫਾ:, “ਬਰ 
ਖੇਸ਼ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ੂਦਨ” ਫਾਰਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦਾ 
ਫਲ ਅਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਰੁਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 
ਬਰਖੇਸ਼ੀਆਨ ।] (ਅ) ਗਯਾਨੀ ਇਕ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । “ਬਹੁਤੀ ਹੋਕੇ 
(ਤੁਹਾਡੀ) ਵੈਸ ਨਹੀਂ` ਵਧੇਗੀ । ਲੀ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੧, 

ਅਲਪ ਰਹੈ ਗੋ ਬੈਸ ਤੁਮਾਰੋ। ਰਾਰ ਕਰਤਿ ਹੁਇੰ ਸੂਰ ਕਰਾਰੋਂ'। ਜੈਂਸੇ 

ਅਗਨਿ ਜੋਰ ਬਿਤ ਗਏ” । ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਪਾਛੇ, ਸੁ ਧੁਕਏ'॥੩੩॥ਤੈਸੇ ਕੁਲ 

ਤੁਮਰੀ ਜਗ ਰਹੈਨਹੀਂ ਪਰਾਜੈ" ਰਿਪੁ ਤੇ ਲਹੈਕੁਲ ਗੁਲ ਗੁੱਲੀਆਨ 
_ਕੀ ਜੋਇ। ਜੇ ਕਰਿ ਪੰਚ ਬੀਰ ਨਰ ਹੋਇ ॥੩੪॥ ਸੈਗ ਸਿੱਧੂਅਨਿ ਅਟਜੇ 
ਚਹੋ । ਭੈ ਕਰਿ ਭਾਜਨਿ ਕਬਹਿ ਨ ਚਹੋ? । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 
ਨਰ ਸੋਇ । ਮਾਨਠਿ ਲਗ ਆਨਿ ਸਭਿ ਕੋਇ॥ ੩੫ ॥ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨ 

_ ਬਿਠੈ ਸੁਨਾਵਹਿੰ । ਕੇਤਿਕ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ ਪਾਵਹਿ । ਧਨ ਅਰੁ ਧਾਨੁ 

ਆਇ ਅਧਿਕਾਇ।ਹਿਤ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸੋ ਲਾਇ ॥ ੩੬ ॥ ਚਲਹਿ ਦੇਗ 

ਭੋਜਨ ਹੁਇ ਘਨੋ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਇਕ ਰਸ ਨ੍ਰਿਪ ਮਨੌੱ । ਛੁਧਿਤ 

ਨਗਨ ਕੋਊ ਚਲਿ ਆਇ। ਭੋਜਨ ਬਸਤ੍ਰ ਦੇਤਿ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੩੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰਦੇਵ ਤਬੈ ਚਲਿ ਆਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ “ਧਮਧਾਨ:” ਬਤਾਏ। ਤਹਾਂ 
ਜਾਇ ਡੋਰਾ ਨਿਜ ਘਾਲੋ । ਸਮੈਦਨ ਅਰੁ ਡੋਰਾ ਨਰ ਨਾਲੋ ॥ ੩੮ ॥ਸਗਰੇ 
ਤਹਿ ਉਤਰੇ ਜਬਿ ਆਈ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੁਧਿ ਪਾਈ । ਸੁਨਯੋਂ 

-ਹੁਤੋ ਜਸ ਪੁਬਮ ਬਿਸਾਲਾ । ਲੈ ਕਰਿ ਜਾਟ” ਦੁਗਧ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥੩੯॥ 

ਬਾਸਨ ਭਰਿ ਕਰਿ ਲੈ ਤਬਿ ਆਯੋ।ਗੁਰ ਆਰੀ ਧਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯਸਮੁਖ 
ਬੈਠਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖਾ । ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੇ ਗੁਰੁ ਜਗਤੇਸ਼ਾ ॥ ੪੦ ॥ ਕਹਜੋ 

ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਦੁਗਧ ਜੁ ਆਨ॥ਇਹੁ ਜਾਨੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਨ 
ਕੋ ਉਚਿਤ ਹਮਾਰੇ । ਲੋ ਗਮਨੋ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ॥੪੧॥ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ 

ਬੋਲਯੋ ਕਰ ਜੋਰਿ । “ਇਹ ਤੌਂ ਦੁਗਧ, ਕਛੂ ਨਹਿ ਔਰ । ਕਯ ਤਰਕਹੁ 
ਇਸ ਕੀਜਹਿ ਪਾਨਾ । ਮੈਂ ਆਨਯੋ' ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਨਾ? ॥ ੪੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਦੁਗਧ ਕਿਸ ਕੇਰਾਂ ? ਦੁਹਿ ਆਨਜੋਂ ਬਾਸਨ ਮਹਿ ਹੇਰ? । 
ਆਲ" 
੯ਕਰੜੇ ਸੁਰਮੇ । “ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਜੋਰ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ । “ਸੋ ਧੁਖਦੀ ਹੈ । “ਹਾਰ । “ਨਾਮ 
ਕੁਲ ਦਾ। 5ਰਾਜਿਆਂ ਵਤ (ਲੰਗਰ ਚੱਲੋ) । (ਇਕ) ਜੱਟ । "ਦੇਖਕੇ । 

#ਪਾ:-ਗਲੀਆਨ । __ 7ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ “ਤਨਕ ਫੌਧ ਤੇ 
ਸਰਾਪ ਨ ਦੀਨੋ” ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿੰਨੇ ਬੀ ਕ਼ੌਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰਾਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਪਦ “ਬਰਖੇਸ਼ੀਆਨ! ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਵਿਨਾਸ਼ _ 

ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੈ ਕੁ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਊਪਾ:-ਧਮਤਾਨ । 



ਸ਼ੀ ਭਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ( ੪੧੩੧) ਦੀ 

ਰਾਹਕ ਕਹਯੋ “ਮਹਖ ਘਰ ਮੈ!ਹ। 

੪੩।।ਬੈਠਨਿ ਦੇਤਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤਰੇ । ਮੁੜੀ ਦੀਨਿ ਗੋਡਬੋ ਮਕ- 

ਨੇ ਤਰ ਦਗਧ ਉਤਾਰਾ ।ਦਹਿ ਆਨਜੋ ਮੈਂ ਤਬਿ ਹੀ ਸਾਰਾ ॥ ੪੪॥ ਕਹੋ 

ਆਪ ਕੇ ਢਿਗ ਸਭਿ ਸਾਚੀ।ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਮ ਗਿਰਾ ਉਬਾਦੀ।“ਬਾਂਗਰ 

ਕੌ ਨਰ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰ । ਕੌਜੇ ਗੋਡੈ' ਦੇ ਕਰਿ ਜੋਰੋਂ ॥੪੫॥ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਜਮੁਝਾਇ ਜੁ ਤਰਜਹਿੰ । ਸਿੱਖਯਾ ਦੇਦਿ ਬਿਕਾਰਨਿ ਬਰਜੀਹਿ । ਤੋ ਸਿਖ 

ਹੋਇ ਕਿਥੋਂ ਹ੬ ਨਾਂਹੀ । ਅਸ ਬਿਧਿ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਮਾਂਹੀ” ॥ ੪੬ ! 

ਦਗਧ ਹਟਾਇ ਦੀਨਿ ਕਹਿ ਐਸੇ । ਡੇਰਾ ਫਿਕਯੋ ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਤੈਸੇ । ਦੇਗ਼ 

ਬਿਸਾਲ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਹੋਇ । ਆਇ ਜਾਇ ਅਚਵਹਿੰ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ ੪੭॥ 
ਦਰ ਦੂਰ ਤੇ ਮੈਗਤਿ ਆਵਹਿ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿੰ ਕਹੁ ਅਰਪਾਵਹਿ । 

ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਹੁ ਕਰਿਹੀ।ਅਪਨੀ ਸ਼੍ਰਯ ਲੋਠਿ ਹਿਤ ̀ ਧਰਿਹੀਂ॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਂਸੇ “ਧਮਧਾਨ ` ਆਗਵਨ ਗੁਰੂ” ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਬਰਨਰ ਨਾਮ ਏਕਚਤਵਾਟਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੪੧॥ 
੪੨. [ਮੇਹੇਂ ਦੀ ਘਾਲ]। 

ਦੌਹਰਾ ॥। ਰਹੇ ਗਰਾਮ ਧਮਧਾਨ ਢਿਗ ਨਿਤ ਅਖੇਰ ਬ੍ਤਿ ਜਾਇ । ਕਜ਼ਤਿ 
ਨਿਹਾਲ ਅਨੇਕ ਕੰ ਆਵਹਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ॥੧॥ਰਖਈ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ 
ਸਾਥ ਰਹਤਿ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਜ ਠੁਖਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ 
ਡੋਗ ਤਹਿ ਰਹੜੋ । ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਅਨੰਦ ਗੁਰ ਲਹਕੋ ॥ ੨॥ ਨੰਦਲਾਲ 
'ਸੋਹਨੇ ਕੋ ਨੰਦ । ਗੁਰ ਗਿਹ ਸੇਵਾ ਲਗਜੋ ਬਿਲੰਦ।ਮੇਹਾਂ ਨਾਮ ਤਿਸੀ ਕੋ 
ਮਹੋ । ਸੇਵਾ ਅਧਿਕ ਸੇਵਤੋ ਰਹੈ॥੩॥ਤਹਿ ਜਲ ਹੁਤੋ ਦੂਰ ਤੇ ਲਕਾਵਨਿ। 

ਸਿਰ ਧਰਿ ਢੋਵਤਿ ਚਹਿ ਮਨ ਪਾਵਨ”। ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਸੈਂ. ਰੈਗੜੋ 
“ਕਰਜਾ । ਤੰਧਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੰ ਵਿਚ ਮਹਿ ਦੀ ਪੂਛ ਸੋੜਕੇ ਯਾ ਸੁਬੜ ਬਣਾਕੇ ਦੈਣੀ[ਧੱ, 
ਗੁਡਣਾ=ਖੁਭਾਉਣਾ] । ₹ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁੱਜੇ ਧਸਾਂਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਖੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਦੈ ਕੇ ਦੁਖ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ । $ਪਵਿੱਤ ਮਨ ਵਾਲਾ । 

#ਇਹ ਬੇਤਰਸੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀ ਵਿਹੂਣੀ ਮਹਿੰ ਦੀ _ 
ਦੁੱਧ ਜ਼ੋਰੀ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਏਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਹੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਟੇ ਕੱਟੀਆਂ 

ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਆਂ ਚੂਰਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਫੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈ 
ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਮਹੀਆਂ ਚੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਐਸੇ ਸੈਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 

'ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਓਥੇ ਆਪ ਫਿਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਸੇਧਕੇ 
ਲਿਖੇ ਹਨ । ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵੇਰੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਧਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੪੧੩੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਮਨ ਕੋਨਹਿ ਸੁਖ ਠਾਨਤਿ ਹੈ ਕਬਿ ਤਨ ਕੌ ॥ ੪ ॥ ਪੇਮ ਬਿਖੈ ਸੇਵਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ । ਲਾਗੀ ਲਗਨ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਉਰ ਕੌ । ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨ 
ਬੋਲੈ ਕਬਿਹੂਜਿਤੋਂ ਖਰਚ ਜਲ ਆਨਹਿ ਸਬਿਹੁ।੫॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ 
ਭਰ ਕਰਤਾ । ਭਾਗ ਜਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰ ਧਰਤਾ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਿਛੁ ਸਹਿਜੇ 

(ਮਿਲੇ । ਖਾਇ ਅਲਪ ਸੇਵੈ ਗੁਰ ਭਲੋ ॥੬॥ ਭੋਜਨ ਕੇਰ ਸ੍ਰਾਦ ਨਹਿ ਧਗੈ। 
ਮਿਲੀ ਜਬਾ ਸੋ ਖੈਬੋ ਕਰੈ । ਗਾਗਰ ਕੌ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਲਜਾਵੈ । ਦੇ ਕਰਿ 

ਲਿਜਾਵੈ।ਨ॥ਜਲ ਕੀ ਤੋਟ ਨ ਹੋਨੇ ਪਾਵੈ#।ਨਿਸ ਮਹਿੰ 
ਹ ਲਯਾਵੈ । ਇਕ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਭਾ ਅਭਿਲਾਖੀ । ਅਪਰ 
` ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਕਾਂਖੀ ॥ ੮ ॥ ਗਾਗਰ ਤੇ ਛਿਲ ਗਾ ਸਿਰ ਮਾਸ । 

ਹੁੱਤ ਵਧਤਿ ਭਯੋ ਚਹੁੰਪਾਸ । ਧਰਹਿ ਭਾਵ, ਸਿਰ ਘਾਵ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਕਾਟਤਿ ਹੈ' ਸਭਿ ਕਾਲਾ ॥ ੯॥ ਨਹੀਂ ਘਾਵ ਕੀ ਪੀਰ ਝਿਚਾਰੈ । 
ਰੀਤਿ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਧਾਰੈ । ਜਲ ਕੀ ਤੋਟ ਹੋਨਿ ਨਹਿ ਦੇਈ । 

ਸਭਿ ਡੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਈ ॥ ੧੦ ॥ ਬਹੁਤ ਨਰਨਿ ਕੋ ਲੈਗਰ ਹੋਵੈ । 
ਤਿਸ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਆਨਿ ਜਲ ਢੋਵੈ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਹੀਯਹਿ ਪਾਨ)। 
ਬਿਨ ਆਲਸ ਜਲ ਸੇਵਾਂ ਠਾਨੀ।੧੧॥ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਇਸਭਾਂਤਿ। 
ਪਰੇ ਕਿਰਮ ਤਹਿ ਕਟਿ ਕਟਿ ਖਾਤਿ । ਕਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਨ ਕਬਿਹੂੰ ਕਹੈ। 
ਤੂਸ਼ਨਿ ਕਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਸਹੈ ॥ ੧੨॥ ਜਲ ਢੋਵਤਿ ਸਿਰ ਚਾਂਦੀ ਪਰੀ'। 
ਨਹਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕਿਮ ਕਰੀ। ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਹੋਯੋ। ਪੂਰਬ 
ਕੇ ਸਮ ਹੀ ਜਲ ਢੋਯੋ ॥ ੧੩॥ ਕਟਿ ਕਟਿ ਕਿਰਮ ਖਾਤਿ ਹੈ' ਮਾਸ । 
ਉਪਰ ਭਾਰ ਧਰਤਿ ਹੈ ਰਾਸ । ਈਨ੍ਹ ਗਾਗਰ ਤਰੇ ਟਿਕਾਵਤਿ । ਸੁ ਚੁਭਿ 
ਚੁਭਿ ਕਰਿ ਘਵ ਬਧਾਵਤਿ ॥੧੪॥ ਬਧਯੋ ਰਹੈ ਏਡ੍ਹ ਸਿਰ ਨੀਤ । ਕਬਿ 
ਖੋਲੀਂਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬੈਧਨ ਹੀਤਾ।ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਜਬਹਿ ਉਤਾਰਜੋਖੋਲਿ 
ਰਜੂ ਤੋ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰਯੋ॥ ੧੫॥ ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਕਿਰਮ ਕੁਛ ਆਏ । 
ਦਿਖਤਿ ਗਿਰੇ ਅਵਨੀ ਪਰ ਜਾਏ । ਮੇਹੇ ਕੀਨਸਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ।-ਗਿਰੇ 
“ਬੋਪਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ । [ਹਿੰਦੀ:, ਚਾਂਦੀ,=ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਮੱਧਜਭਾਗ, ਟਟਰੀ । 
ਚਾਂਦੀ ਪੈਣਾਂ=ਲਾਗਾ ਲਗ ਜਾਣਾ] । “ਇੰਨੂੰ=ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹੁ ਆਦਿ 
ਦੀ ਬਣਾਈ ਗੋਲ ਸ਼ੈ ਜੋ ਧਰੀਦੀ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ । 

#ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । 

ਤੇ ਜਤ 
ਵਿ 0; ਡੂੱ 2: 

ਹੈ 4 
ਸੀ 

ਉਹ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੩ ) ਨਾ ਲਾ ਗਲਾ ੨ ਤਿ---====<=<<=<=------8-----=-=<੬-< <<. 

ਦਿਹਾਂ ਮਰਿ ਹੈਂ ਬਿਨ ਬਾਰ ॥੧੬॥। ਮਾਸ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭੱਖਹਿੰ ਏਹੀ । ਮਰਹਿੰ 
ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਜੂ ਧਰਿ ਦੇਹੀ” । ਇਨਕੇ ਜੀਵਨਿ ਕੋਰ ਉਪਾਇ । ਮਮ ਸਿਰ 
ਬਿਨਾ ਨ ਜਾਨੇ ਜਾਇ ॥੧੭॥ ਦਯਾ ਧਾਰਿ ਸੋ ਲਿਯੇ ਉਠਾਇ । ਜਹਿੰ ਤੇ 
ਯਿਰੇ ਦਏ ਤਹਿ ਪਾਇਇਸ ਥਲ ਪਾਲਨਿ ਹਇ ਇਨ ਕੋਰਾ । ਭੱਖਮਨਿ 
ਕਰਹਿ ਮਾਸ ਸਿਰ ਮੇਰਾ-॥ ੧੮ ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤਿਸ ਦੇਖਾ। ਰਿਦੇ 
ਉਪਾਈ ਦਯਾ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਨਿ ਲਗੀ “ਸੁਨਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਅਧਿਕ 
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਗਿਹ ਘਾਲੀ ਘਾਲ। ਹਦ ਕੈ” 
ਕਸ਼ਟ ਬਿਹੀਨ ਨਿਹਾਲ । ਸਿਰ ਪਰ ਕੀਰੇ ਪਰੇ ਨ ਜਾਨੇ । ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੋਂ । ੨੦ ॥ ਮੇਹੇ ਸੁਠਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ । “ਨਿਜ 
ਸਰੀਰ ਕੀ ਮੋਹਿ ਨ ਗਿਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਪਰਵਾਨ। ਇਨ ਕਿਰਮਨਿ 
ਕੌ ਹੁਇ ਕੱਲਯਾਨ । ੨੧ ॥ ਇਨ ਕੋ ਸੈਕਟ ਹੋਇ ਨ ਜੈਸੇ। ਕਰਨਿ 
ਉਪਾਇ ਮਾਤ ਜੀ ! ਤੈਸ! । “ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਦਯਾਲ ਸੁਠਿ ਭਾਈ|ਦੇਹਿਂ 
ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ॥੨੨॥ ਇਮ ਸਠਿ ਲਗੜੋਂ ਸੇਵ ਕੋ ਜਾਇ । 
ਜਲ ਕੀ ਗਾਗਰ ਭਰਿ ਭਰਿ ਲਯਾਇ । ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ `ਚੈਦ । 
ਬੈਠੇ ਮਾਤ ਨਿਕਟਿ ਸੁਖਕੌਦ ॥੨੩॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ?ਹਾਂ ਤਹਿ ਆਯਹੁ । 
ਜਲ ਗਾਗਰ ਕੋ ਸੀਸ ਉਠਾਯਹ । ਦੇਖਿ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਬਖਾਨਾ । “ਹੇ 
ਸੁਤ!ਇਸ ਕੀ ਸੇਵ ਮਹਾਨਾ॥੨੪॥ਹੇਰਿ ਕਾਲ ਮੈਂ“ਅਚਰਜ ਹੋਈ। ਕਰੜੋ 
ਕਲ ਕੀਨ ਜਿਹ ਜੋਤੀ ਘੁਲ ਦਖਲ ਤੇ ਸਕ ਭਾਰ ਮਤੀ ਸਿਰ 
ਸਿਰ ਘਾਵ ਮਾਰਾ ॥ ੨੫ ॥ ਕਛਕ ਤਬਹਿ ਅਵਨੀ ਪਰ ਗਿਰੇ । ਇਨ 

__ਉਚਾਇ ਸੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇ । ਅਬਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹ ਘਾਲੀ ਘਾਲ । ਰਹੜੋ 
ਆਪ ਕੇ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲ ॥੨੬॥ ਕਬਹੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ' ਜਨਾਈ । ਤੂਸ਼ਨਿ 
ਧਾਰੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਸਾਦ ਨ ਲੀਨਾ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸੇਵ ਕੋ ਭੀਨਾ ॥੨੭॥ ਅਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੈ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲ । ਜੋ ਬਾਂਛਤਿ ਸੋ 
ਦੇਹ ਬਿਸਾਲ।ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਸੁਠਿ ਬੈਨ । ਕਰੁਨਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਨ 
॥੨੮॥ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਸੋ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ। ਜਾਨੀ ਸੇਵ ਮਹਾਂ ਸਫਲਾਇ। 

_ ਪੂਰਬ ਜੁਗ ਮਹਿੰ ਜਕੋਂ ਤਪ ਘਾਲਹਿ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ _ 
“ਛੇਤੀ । “। ਕੋਈ ਪੈਰ ਰ੫ ਦੇਵੇਗਾ । =ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 
ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ । “ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਕੇ । ਕਵਿ ਉਕਤੀ ਟੁਰੀ ਹੈ । #ਪਾ:-ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੨, _ 

ਬਿਸਾਲਹਿ ॥ ੨੯ ॥ ਹਿਮ ਰੁਤ ਮਹਿ ਬਡ ਜਲ ਤਹਿ ਪੈਠਹਿੰ' । ਗੀਖਮ 
ਪੰਚਾਗਨਿ ਬਿਚ ਬੈਠਹਿ । ਢਲ ਕੋ ਖਾਇ ਸਥੈਡਲ” ਜਾਈ। ਪਦ ਉਰਧ 
ਕਰਿ ਨਿਜ ਲਟਕਾਈ॥ ੩੦। ਪੱਤਰ ਅਹਾਰੀ ਬਤ ਕੋ ਸਾਂਧਹਿ । ਬਨ 
ਮਹਿ ਬਸਹਿ ਇਕੋਤ ਅਰਾਂਧਹਿੰ। ਪਦਮਾਸਨ ਕਰਿ ਜੋਗ ਕਦੇਦੇਂ । 
ਕੇਤਿਕ ਗਿਨੀਅਹਿ ਤਪ ਜੁ ਤਪੰਤੇ ॥ ੩੧ ॥ ਤਪੀਅਨਿ ਕੇ ਤਪ ਦੇਖਿ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸੁਰ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਆਨਿ ਦੇਤਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ 

_ਤਾਂਹੀ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਕੈਵਲ ਨਾਂਹੀ" ॥ ੩੨।। ਸੋ ਤਪ ਦੁਸ਼ਤਰ ਹੈ 
ਕਲਿ ਕਾਲਮਹੋਤਿ ਨਹੀਂ,ਹਠ ਕਰੇ ਬਿਸਾਲ। ਕਸਟ ਸਹਨਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ 
ਨ ਰਹੀ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇ ਜੇ ਖਾਵਹਿ ਨਹੀ ॥ ੩੩॥ ਕਿਮ ਕਾਨਨ ਮਹਿ 
ਹੋਵਹਿ ਬਾਸਾ । ਬਿਨ ਕਾਨਨ ਕਯੋਂ ਹਰੈ ਤਪ ਰਾਸਾਂ । ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹੋਤਿ ਚਲਾਈ । ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸੇਵਨਿ ਅਧਿਕਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਦਿਵ ਹੈ 
ਕਰਿ ਜੋ ਘਾਲਹਿ ਘਾਲ।ਸੁਖ ਦੈ ਲੋਕ ਲਹੈ ਸੁ ਨਿਹਾਲ।ਜਗਤ ਪਦਾਰਬ 
ਕੀ ਕਯਾਂ ਬਾਤ । ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ, ਬੈਧਨ ਮਿਟ ਜਾਤਿ । ੩੫ ॥ ਐਸੀ 
ਵਸਤੁ ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਈ । ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਲਹਤਿ ਨ ਜੋਈ । ਤਪ 
ਕਰਿਬੇ ਤੇ ਸੇਵ ਸੁਖਾਰੀ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਲੌ ਤਾਪਹਿ ਭਾਰੀ ।। ੩੬ ॥ ਸੇਵਨਿ 
ਅਲਪ ਦਿਨਨ ਕੋ ਜਾਨਿ।ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੈ ਮਹਦ ਮਹਾਨ।ਤਪਹਿ ਬਰਖ, 
ਇਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ`। ਤਊ ਨ ਸਮ ਸਕਚੌਂ ਕਹਿ ਏਵਾ੯॥ ੩੭ ॥ 
ਮੇਹੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੇਖਿ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਸ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ 
ਕਹਜੋ ਭਗਵੈਤਾ/ਅਬਿ ਸੈਤਨ ਕੋ ਬਨਹੁ ਮਹੈਤਾ ॥੩੮॥ ਕਛਕ ਕਾਮਨਾ 
ਚਹਿੰ ਬਡਿਆਈ । ਯਾਂਤੇਂ ਲੋਹੁ ਮਹੈਤੀ ਪਾਈ । ਸਿਰ ਕੋ ਕਿਰਮ ਬਨਹਿਂ 
ਸਿਖ ਤੇਰੇ । ਤੂੰ ਇਨ ਚਾਹਤਿ ਸ਼੍ਰੇਯ ਘਨੇਰੇ ॥ ੩੯ ॥ ਸੇਵਾ ਕੌ ਵਲ ਲੋਹ 
ਮਹਾਨ । ਉਪਜਹਿ ਉਰ ਮੈਂ ਹਮ ਗਿਆਨ।ਇਮ ਕਹਿ ਦਯਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ 
ਕੋ ਦੇਖਾ। ਤਤਛਿਨ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਾ । ੪੦॥ ਭਾ ਪਪੀਲਕਾ'” 

'ਪ੍ਰਵੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । "ਬੜਾ । “ਭਾਵ ਪੁੰਠਾ ਲਟਕ ਕੇ । (ਪਰ) ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ(ਦੇਂ ਦੇ)।“ਭਾਵੈ 
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵਡਾ ਹਠ ਕਰੇ । $ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸਤਿ 
ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (ਕੌਸਾਂ ਜਾਣੋਂ । ਤਪ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ । 
੯ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਦਿਆਂ ਭੀ (ਸੈਂ) ਸੈਠਚਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਹੈ । "“ਕੀੜੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੫ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੩. 
ਤੇ ਬਡ ਸ਼ੇਰ। ਰਜ ਕਨਕਾ ਤੇ ਬਨਿ ਗਾ ਮੇਰੁ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨਿ ਬੈਦਨ 
ਕੀਨਸਿ । ਮਹਾਂ ਅਮਿਤ ਗੁਰ ਮਹਿੰਮਾ ਚੀਨਸਿ ॥ ੪੧॥ ਦਖਨੀ ਬੈਲ 
ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ।ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਪਰਮਾਨ ਬਡੇਂਗੇਮੇਹੇ ਕੋ ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਨਿ 
। ਛੀਰਘ ਏਕ ਦਮਾਮੋ ਦੀਨਿ ॥ ੪੨॥ ਇਕ ਝੈਡਾ ਭਗਵੋ ਬਨਿਵਾਯੋ । 
ਮੇਹਾਂ ਭਾ ਮਹੇਤ ਹਰਖਾਯੋ । ਹਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੇ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥ ੪੩ ॥ ਬਿਚਰਤਿ ਭਯੋ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਧੀਰ । 
ਪ੍ਰਥਮ ਕਰ3 ਚੇਲਾ ਲਖਮੀਰ' । ਗੁਰੂ ਪਾਦਕਾ” ਕਰੀ ਪੁਜਾਵਨਿ । ਗੁਰ 
ਮਹਿੰਮਾ ਬਡ ਕੀਨਿ ਜਨਾਵਨਿ ॥੪੪॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਕੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। 
ਭਾ ਮਹੋਤ ਮੇਹਾਂ, ਸੇਖ ਲੋਵਾ । ਦੋਨਹੁਂ ਲੌਕਠਿ ਕੀ ਬਡਿਆਈ । 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਪਾਈ ॥ ੪੫ ॥ ਇਮ ਤਿਸ ਗਾਮ ਬਾਸ ਕੋ ਕਰਤੇ। 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਬਿਚਰਨਿ ਚਰਿਤੋ੯। ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ, ਆਇ ਨਿਸ 
ਡੇਰੇ । ਸੈਗਤ ਦਰਸਹਿਂ ਪਹੁੰਚਿ ਘਨੇਰੇ ॥ ੪੬॥ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ ਸੈਗਤਾਂ 
ਆਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਗ ਕਰਾਇੰ ਮਹਾਨੈ । ਤਉ ਦਰਬ ਇਿਕਣੋ ਬਹੁ 
ਹੋਇ । ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਸੋਇ ॥ ੪੭॥ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ 
ਸੋ ਦੇਤਿ।ਕੂਪ ਕਹੂੰ ਕਿਤ ਬਾਗ ਲਗੇਤਿ।ਨਹਿੰ ਸਮੀਪ ਰਾਖਹਿੰ ਗੋਸਾਈਂ । 
ਜਯੋਂ ਆਵਤ ਤਮੋਂ ਦੇਤਿ ਚਲਾਈ ॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰ ੩ 
ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਂਸੇ “ਮੇਹੇ ਕੋ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੋਇ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ॥ ੪੨॥। 

੪੩, [ਧਮਧਾਣ ਦਾ ਰਾਹਕ । ਤਿਖਾਣ ਸਿੱਖ । ਕੈਂਥਲ|। 
ਦੌਹਰਾ ।। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਮਧਾਨ ਮਹਿ ਬਾਸਰ ਬਸੇ ਬਿਸਾਲ।ਲੀਮੇ ਦੇਸ਼ਨਿ 
ਸੈਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰ ਜੇ ਜਾਲ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਖੋਜਤਿ ਸੁਨਤਿ ਚ਼ਲਤਿ 
ਗਨ ਆਵੈ । ਸ਼ਰਮ ਤ ਪਹੁੰਚਿ ਦਰਸ ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਜੋ ਜਜੋਂ ਆਇ ਦੂਰ 
ਤੇ ਦਾਸ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੨॥ ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਬਡ ਫਲ 
ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਹੋ[ਏ ਸਿੱਖ ਹੈਕਾਰ ਨਿਵਾਰੀ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਹੋਇ । ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨਤਿ ਆਵਤਿ ਸੋਇ ॥ ੩ ॥ ਘਨੋ ਦਰਬ ਗੁਰ ਕੇ 

 _ਢਿਗ ਹੋਵਾ । ਅਰਪਿ ਸੈਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵ।ਕਰਤਿ ਰਹਯੋ ਇਕ ਰਾਹਕ 
ਸੇਵਾ । ਬੈਠਹਿ ਆਇ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰ ਦੇਵਾ॥੪॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇ ਸੋ_ 
ਗਈਏ।ਤਯਾਰੀ ਕਰਤਿ ਕੂਚ ਕੀ ਭਏ। ਤਬਿ ਸੋ ਰਾਹਕ ਪਾਸ ਹਕਾਰਾ। ਹੁਤੋ 
“ਨਾਮ ਸੀ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ । ₹ਚਰਿੱਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੩, 

ਜੁ ਦਰਬ ਦਯੋ ਤਿਸ ਸਾਰਾ ॥੫॥ ਹੁਕਮ ਕਰਯੋ “ਬਡ ਕੂਪ ਖਨਾਵਹੁ । 
ਧਨ ਗਨ ਲਾਇ ਨੀਕ ਬਨਿਵਾਵਹਇਸ ਥਲ ਧਰਮਸਾਲ ਚਿਨਵਾਵਹ 
ਕੋ ਸਿਖ ਸਾਧ ਬਹੁਰ ਬੈਠਾਵਹੁ । ੬ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹੀਰੁਹ ਸਫਲ" ਮੰਗ 
ਵਹ । ਧਨ ਕੋ ਖਰਚਹੁ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਵਹੁ । ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕਾਜ ਬਿਹ 
ਕਗੋਰਿਦੇ ਆਪਨੇ ਲੋਂਭ ਨ ਧਰੋ।੭॥ਅਪਰ ਸਥਲ ਜੇ ਚਹਹਿੰ ਲਗਾਯਹ। 
ਕਛ ਨਹਿ ਬਨਹਿ ਬਾਦ। ਸਭਿ ਜਾਯਹੁ?। ਇਮ ਅਨਗਨ ਧਨ ਤਿਸ 
ਕੋ ਦੀਨਿ । ਕੂਪ ਬਾਗ਼ ਕੀ ਆਇਸੁ ਕੀਨਿ ॥ ੮ ॥ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸੈਗਤਿ 
ਲੀਨਿ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਿ । ਕਰੜੋ ਕੂਚ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਝੇਗ । ਚਲਜੋ ਚਹਿਤ ਚਿਤ ਪੰਥ ਬਡੇਰਾ ॥ ੯ ॥ ਪਾਛੇ ਤਿਸ ਰਾਹਕ ਕੀ 
ਗਾਬ। ਅਹੈ ਤਨਕ ਸੁਨੀਯਹਿ ਹਿਤ ਸਾਥ । ਧਨ ਕੋ ਦੇਖਿ ਲੋਭ ਹੁਇ 
ਆਯੋ । ਨਹਿ ਚਾਹਤਿ ਕੁਛ ਕਾਜ ਬਨਾਯੋ ॥੧੦ ॥ ਤਉ ਗੁਗਨ ਤੇ ਧਾਰੇ 
ਤਾਸ -ਹੋਇ ਨ ਅਸ ਮਮ ਬੋਸ ਬਿਨਾਸ਼ਿ-। ਲੋਭ ਤਰੋਗਨਿ”" ਅਧਿਕ 
ਬਿਾਰਤਿ। ਰਾਖ ਨ ਸਕਹਿ ਨ ਕਪ ਉਸਾਰਤਿ ॥ ੧੧॥ ਕਿਤਿਕ ਦੋਸ 
ਮਹਿ ਅਸ ਠਹਿਰਾਈ ।-ਖੇਤ ਹਮਾਰੇ ਜਹਿਂ ਸਮੁਦਾਈ । ਤਹਾਂ ਕੂਪ ਕੋ 
ਦੇਹਿ ਲਗਾਇ । ਗੁਰੁ ਬਾਕ ਨਿਸ਼ਵਲ ਨਹਿ ਜਾਇ॥ ੧੨॥ ਲਗਹਿ ਕੂਪ 
ਹਇ ਕਾਜ ਹਮਾਰਾ । ਕਿਤਿਕ ਮਹੀਰਹਿ ਲਾਇ ਉਦਾਰਾ। ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਕੈ 
ਮਮ ਸੁਤ ਪੋਤੇ । ਕਾਸ਼ਟ ਆਇ ਕਾਜ, ਢਿਗ ਹੋਤੋ-॥ ੧੩॥ ਇਮ ਚਿਤ 
ਮਹਿ ਧਰਿ ਜਾਇ ਖਨਾਯੋਕਾਰੀਗਰਨਿ ਪਾਸ ਚਿਨਵਾਯੋ। ਰਹਜੋ ਉਤਾਰਿ 
ਨ ਉਤਰਜੋ ਤਰੇ। ਜਤਨ ਅਨੋਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕੌ ਕਰੇ॥ ੧੪।। ਅਪਰ 
ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਕਹੌਂ ਬਨਾਇ।ਅਬਿ ਲੋ ਖਰੋ ਵਹਿਰ ਤਿਸਥਾਇ।ਜੋ ਧਮਧਾਨ 
ਸਿੰਘ ਗਨ ਰਹਜੋ। ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਹਮ ਸੋ ਮਿਲਿ ਕਹੜੋ॥ ੧੫॥ “ਹੈ 
ਅਬਿ ਤੀਕ ਖਰੋ ਛਿਤ ਬਾਹਰ” । ਇਮ ਗੁਰ ਬਚਨ ਅਨਿਕ ਜਗ ਜ਼ਾਂਹਰ। 
ਨਹਿ ਆਇਸੁ ਰਾਹਕ ਗੁਰ ਮਾਨੀ । ਨਿਜ ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨੀ 
। ੧੬॥ ਤਜਿ ਧਮਧਾਨ ਪੰਥ ਗੁਰ ਪਰੇ । ਪਹੁੱਚੇ ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਭੇ ਖਰੇ । 

ਗਲ 

“ਫ਼ਲਾ ਵਾਲੇ ਝਿੱਛ । “ਸਭ ਵਜਰਥ ਜਾਵੇਗਾ । “ਲੋਭ ਦੇ ਫੁਰਨੇ । 
#ਤਜਾਗ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਯਾ ਆਈ ਹੈ ਏਥੇ ਹੀ ਸਾਧ 

ਸੈਗਤ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਧਰਮਸਾਲ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। _1ਪਾ:-ਬੇਗ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੩, 

ਸੰਲਤਾ ਸਾਰਸੁਤੀ ਤਹਿ ਬਹੈ। ਹੱਦ ਕੁਰਛੋਤ ਕੀ ਸੋਅਹੇ॥ ੨੭ ॥ਤਿਸ 
ਰ ਤੀਰਥ ਕੀ ਚਹ੍ੈਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹਿਚਾਰਹੁੰ ਜੱਛ ਰੱਛਕਹਿੰ ਤਾਂਹਿ' । ਸੋਪਸ਼ਚਮ 

ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਬਿਤ ਜਾਨਹੁ । “ਵਹਿਰ ਜੱਛ” ਤਿਸ ਨਾਮ ਪਛਾਨਹੁੰ' ॥ ੧੮ ॥ 
ਸ਼ਸੁਤੀ ਕੇ ਤਟ ਪਰ ਸੋਈ । ਬੁੜਯੋ ਤਬਹਿ “ਇਹਾਂ ਸਿਖ ਕੋਈ? ਹੈ 
ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰ ਮਾਨਹਿ $ ਜੋ ਮਤ ਅਪਨੇ ਮਹਿੰ ਸਵਧਾਨਹਿ” 
॥ ੧੯॥ ਸੁਨਜੋਂ ਜਾਂਹਿ ਨਰ; ਤਾਂਹਿ ਬਤਾਵਾ।ਸਿਖ ਤਿਖਾਨ ਇਕ ਇਹਾਂ 
ਬਸਾਵਾ? । ਆਗੈ ਕਰਜੋ ਕਹਯੋ ਜਿਨ ਐਸਾਂ'। ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਘਰ ਦੇਖੜੋ 
ਬੈਸਾ ॥੨੦॥ ਕਹਜੋ ਤਾਂਹਿ ਸੋਂ“ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ । ਉਠਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਲਿਹ 
ਫਲ ਪਾਏ! । ਸੁਨਿ ਤਿਖਾਨ ਤਯਾਗੀ ਨਿਜ ਕਾਰਾਂ । ਸਮੁਖ ਖਰੋ ਹੁਇ 
ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੨੧॥ ਦੀਰਘ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਕੋ ਦੇਖਿ । ਧਰਜੋ ਚਰਨ 
ਸਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ ਪਾਨ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਬੈਠ ਬਖਾਨਾ।ਪੁਭੁ ਜੀ!ਤੁਮਰੇ ਸਰਬ 
ਸਥਾਨਾ॥ ੨੨॥ ਉਤਰਹੁ ਆਪ; ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਹਾੱਧਰੋ । ਨਿਜ ।ਸੇਖ ਜਾਨਿ 
ਸਵਲ ਮੁਹਿ ਕਰੋ” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਖਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਸਾਲਾ । ਉਤਰੇ ਹਿਤ 
ਨਿਹਾਲ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੨੩ ॥ ਸਮੈਦਨ ਖਰੋ ਕੀਨਿ ਦਰ ਪਾਸ । ਅੰਤਰ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਕੂ ਅਵਾਸ” । ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦਾਸ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਿਵਰ ਕਰਜੋ 
ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਬਿਨਸਾਏ ॥ ੨੪॥ ਚਾਵਰ ਜੂਨ ਆਦਿ ਕੋ ਲਕਾਇ । ਦੇਗ਼ ਕਰੀ 
ਸੰਭ ਤਬਿ ।ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ।ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ 
ਜਾਗਿ ॥੨੫॥ਦਾਸ ਉਠਾਇ ਸੌਚਕੋ ਠਾਨਿ।ਗਮਨੇ ਤੀਰਬ ਕਰਨਿ 
ਸ਼ਨਾਨ । ਸਾਰਸੁਤੀ ਸਲਿਤਾ ਬਹੁ ਪਾਵਨ । ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਲਗੇ ਤਬਿ 
ਨਾਵਨ ॥ ੨੬॥ ਕਰਿ ਮੱਜਨ ਕੌ ਪੌਂਛਿ ਸਰੀਰ । ਪਹਿਰਤਿ ਭਏ ਸਕਲ 
ਬਰ ਚੀਰ । ਬੈਠਿ ਧਕਾਨ ਕੋ ਠਾਨਿ ਮਹਾਨ।ਨਿਸ਼ਚਲ ਬ੍ਰਿਤਿ ਸਰੂਪ ਮਨ 
ਮਾਨਾ ॥ ੨੭॥ ਸੁਰਜ ਉਦੈ ਭਯੋ ਅਸਮਾਨ । ਦਿਜ ਗਨ ਆਇ ਅਸੀਸ 
"ਚਾਰ ਜੱਡ ਰੱਖਨਾ ਕਰਦੇ _ਸਨ_ਉਸਦੀ । ਓਹ (ਗਰਮ ਤੀਰਥ ਤੋਂ, ₹ਂਬੰਹਰ ਜੱਖਾਂ ਉਮ 
(ਗ੍ਰਾਮ) ਦਾ ਨਾਮ ਪਛਾਣ ਲਓ । ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੱਧ ਸਮੇਂ ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲਾਂਡੀ ਚਾਰ ਜੱਖ 
ਥਾਪੇ ਸਨ ਜੋ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨਾਮ 
ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੱਖ ਏਹ ਸਨ:=ਰਾਮ ਜੱਖ, ਰਤਨ ਜੱਖ, ਤਰਖੂ ਜੱਖ, 
[ਸਾਖੀ: ਪੋਥੀ, ਅੰਕ ੩੫]। $ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ । “ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੈ ਐਸਾ ਕਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ 
ਤਖਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐੱਗੇ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ।,੬ਬੜੀ ਮਿਹਰ (ਧਾਰੀ=) ਕੀਤੀ 
ਹੈ । (ਅ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ । “ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ । #ਪਾ:-ਕਰਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੩, 

ਬਖਾਨਿ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ । ਲੇ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖੇ ਸੁਖ 
ਮਾਨਿ ॥ ੨੮॥ ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ ਨਿਕੇਤ ਸਿਧਾਏ ।“ਤਿਮ ਦੇਖੋ ਜਿਮ ਹਮ 
ਸੁਨਿ ਪਾਏ” । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਤਬਿ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਖਾਨ ।ਅਰਪਨ ਕੀਨਿ ਉਪਾ- 
ਇਨ ਆਨਿ॥ ੨੯ ॥ਜਾਨਿ ਦੀਨਿ ਸ਼ਰਧਾ ਲਖਿ ਉਰ ਕੀ । ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਨ 
ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ । ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਅਨੰਦ ਕੋ ਪਾਵਾਂ । ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ 
ਸੀਸ ਲਗਾਵਾ ॥ ੩੦ ॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ । ਟਹੇ ਤੀਨ ਦਿਨ 
ਤੀਰਬ ਤੀਟ।ਪੁਨ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਚਹਿਤਿ ਪਯਾਨੋ।ਤਿਸ ਤਿਖਾਨ ਸੋ' ਬੈਠ 
ਬਖਾਨੇਂ'॥ ੩੧ ॥ “ਕੈ'ਥਲ ਪੁਰਿ ਕੋ ਹਮ ਨੇ ਜਾਨਾ।ਕੋ ਸਿਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 
ਤਿਸ ਥਾਨਾਂ $ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਡੇਰਾ ਪਾਵੈ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਸਿ ਕਰਿ 
ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈਂ? ॥। ੩੨॥ ਸਿਖ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਤਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । “ਕੈੱਥਲ 
ਮਹਿ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਤੀਨ । ਇਕ ਤਿਖਾਨ ਹੈ ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ । ਦੁਇ ਘਰ 
ਬਨਕਨਿ ਕੇ" ਬੱਖਕਾਤ? ॥ ੩੩॥ ਸੁਠਿ ਗੁਰ ਭਾਖੜੋ “ਸੈਗ ਹਮਾਰੇ । 
ਚਲਹੁ ਤਹਾਂ ਲਗਿ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਰੇ । ਪੁਨ ਹਟਿ ਆਇ ਬਸਹੁ ਸੁਖ ਸਾਬ” 
ਇਮ ਕਹਿ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨੋ ਨਾਬ॥੩੪॥%ਸ਼ਟ ਕੋਸ ਕੋ ਮਾਟਗ “ਕੈਥਲ?। 
ਲਯਾਯੋ ਸਿੱਖ ਤਿਖਾਨ ਤਿਸੈ ਥਲ । ਪ੍ਥਮ ਵਹਿਰ ਉਤਰੇ ਸਰ ਤੀਰ । 
ਖਰੀ ਮਹੀਰੁਹ ਕੀ ਜਹਿਂ ਭੀਰ ॥ ੩੫ ॥ ਬੂਝੇ ਗੁਰੂ” “ਕੌਨ ਘਰ ਚਲੋ? । 
ਬਨਕ ਜੁਗਲ ਇਕ ਖਾਤੀ ਭਲੋ”। ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ #ਜਸ ਕੋ ਹੁਇ ਨੌਰਾ। 
ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਇ ਅਬਿ ਡੇਰਾ ॥੩੬॥ ਤਬਿ ਤਿਖਾਨ ਕੋ ਘਰ ਦਿਰ] 
ਜਾਨਾ । ਪਏ ਸਮਾਜ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨਾ । ਕਹਜੋ “ਗੁਰੂ ਆਯਹੁ ਚਲਿ 
ਆ੫। ਜਿਠੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤ ਬਿਨਸਤਿ ਪਾਪ ॥੩੭॥ ਸਨਿਕੈ ਅਨੰਦ 
ਧਾਰਿ ਸਿਖ ਗਯੋ । ਵਹਿਚ ਜਾਇ ਗੁਰ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਘਰ 
ਲੇ ਆਯੋ । ਸਾਦਰ ਫੇਰਾ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਯੋ ॥ ੩੮॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸਿਖ 
ਸੇਵਾ ਕਰੀ ! ਗੁਰ ਪਰਸਨ ਹੁਇ ਅਪਦਾ ਹਰੀ । ਦੋਨਹ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਘਰ 
ਜੋਇ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੇਬੋ ਆਇ ਕਰਿ ਸੋਇ ॥੩੯॥ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਬੈਦਨ 
ਠਾ.ਵ।ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵਿ ਮਹਾਨੀ। “ਪੈਨ ਧੈਨ” ਕਹਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। 
“ਗੁਰ ਦਰਸੇ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰੇ! ॥ ੪੦ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸਿ ਕਰਿ 
ਤਿਸ ਪੁਰੀ। ਬਹੁਰ ਚਲਨਿ ਕੀ ਮਨਸਾ ਕਰੀ । ਜਿਸ ਤਿਖਾਨ ਘਰ ਮਹਿ 

“ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ । “(ਸਿਖ ਜੇ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਤੋ ਪੁੱਛਿਆ। %੫ € ਵਣ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੩੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪9, 

ਬਾਸੇ। ਅਬਿ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ ਤਹਾਂ ਪੁਕਾਸ਼॥੪੧॥ਸ਼ਬਦ ਰੋ 

ਹਮੇਸ਼। ਰਹੈ' ਸਿੰਘ ਪੂਜੈਂ' ਸੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਸ ਕੈਂਬਲਪੁਰਿ ਮਹਿ ਕਵਿ ਬਗ 
ਗਰਜਸ ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਅਘ ਨਈ ॥ ੪੨ ॥ ਮਿਲਹਿ ਭਾਉ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ 
ਸਾਥ। ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਫਿਪਾ ਧਰ ਨਾਘਕਵਿ ਖੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹੇਤੁ। 
ਬਿਚਰਤਿ ਮਹਿਤਲ ਮਹਿ ਸੁਖ ਦੇਤਿ ॥ ੪੩॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਝੇ 
ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਮੈ “ਗੁਰ ਬਿਚਰਨਿ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੱਤ੍ਦਿੱਸਤੀ ਅੰਜੂ ।੪੩॥ 

੪੪. [ਬਾਰਨੇ ਦੇ ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਤੈਬਾਕੂ ਛੁੜਾਯਾ ।] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਕੋ ਨਿਹਾਲ ਤਿਖਾਨ ਕੋ ਘਰ ਬਸਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ । ਪੁਨ 
ਇੱਛਾ ਉਰ ਠਾਨਿ ਕੈ ਚਲਿਬੇ ਤਯਾਰੀ ਕੀਨਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ 
ਡੋਰੇ ਅਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਛਾਦਨਿ" ਮਖਮਲ ਜ਼ਰਕਾਰੀ”। ਇਕ ਸੁੰਦਰ 
ਸਕੈਦਨ ਮੈਗ ਭਲੋ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜਿਸ ਚਢਿ ਚਲੋ ॥ ੨॥ 
ਬਿਲੰਦ ਬਲੀ ਤਨ ਪੀਨ”। ਜਿਨ ਕੀ ਕਕੁਦ ਤੁੰਗ ਦੁਤਿ ਕੀਨਿ'। ਤਿਨ 
ਪਰ ਬਸਤ ਲਾਲ ਹੀ ਡਾਲੋ । ਚਲਨਿ ਬੇਗ ਬਹੁ; ਗ੍ਰਿੰਗ ਬਿਸਾਲੋ ॥ ੩ ॥ 
ਬਿੰਦ ਬਿਕੂਖਨ ਕੋ ਪਹਿਰਾਏ। ਜਬਹਿ ਚਲਤਿ ਬਡ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ। ਅੱਗ 
ਚਲਹਿ ਰਥ ਪੰਥ ਮਝਾਰ । ਪੁਨ ਡੋਲਾ ਲੈ ਬਲੀ ਕਹਾਰ ॥ ੪ ॥ ਬਹੁਰ 

ਬਹੀਰ ਮੈਗ ਜੇ ਦਾਸ । ਕੌ ਚਾਕਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" । ਚਲੋ ਜਾਹਿ ਗੁਰ 
ਕੀਰਤਿ ਕਰਿਤੇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗੌਰਤੇ ॥ ੫॥ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਤੇਂਗ 
ਬਹਾਦਰ ਤਰ । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ਬੀਚ ਗੁਨ ਖਰੇ । 'ਚੈਦ੍ਰਿਕ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ 
ਬਿਲੈਦ । ਸੇਤ ਬਰਨ, ਸੈਂਦਰ ਦੁਤਿਵੈਦ' ॥ ੬॥ ਬਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਿੰ ਕਰੇ 
ਚਲਾਕੀ । ਢਾਲ ਅਡੌਲ ਅਮੋਲਕ ਤਾਂ ਕੀ੯। ਮੋਰ ਮਨਿੰਦੁ ਮੋਰਿ ਕਰਿ 
ਗ੍ਰੀਵਾਂ।ਚਲਹਿ ਕਿ ਖਰੇ,ਪੁਸ਼ਟ"'ਤਨ ਬੀਵਾ।੭॥ਗੁਰੂ ਸਧੀਰਜ'"ਮਾਰਗ 
ਤੌਰਹਿੰ। ਕਰਤਿ ਕੁੰਡਲੀ ਪਾਇਨਿ ਮੋਰਹਿੰ। ਤਜਿ ਕੰਬਲ ਆਰੀ ਗੁਰ 
ਚਾਲੇ । ਲੋਕ ਆਪਨੇ ਲੀਨਸਿ ਨਾਲੋ॥੮॥ਕੋਸ ਪੰਚ ਦਸ ਮੰਜ਼ਲ ਗਏ'”। 
ਕ ਦਯ) ਵਿਛਾੜ। “'ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੇਯਾ । “ਮਟੇ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਉੱਚੀ ਸ਼ੰਭਾ 
ਰਹੀ ਸੀ । “ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਸ । $ਹੇਠ । “ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਣੇ ਗੁਣ ਸਨ । 

੯ਚਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਰਗਾ ਡਾਂਢੇ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦਾ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ । ੯ਤਿਸ (ਘੋੜੇ) ਦੀ । 

95 ਗਰਦਨ ਮੋੜਕੇ । "ਮੋਟਾ । "ਸਹਜ ਨਾਲ"“ਪੰਦਰਾਂ ਕੋਹ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ਲ ਤੇ ਪੁ ਜੈ । 

#ਸਾਖੀ: ਪੋ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਣ 

ਗਏ, ਉਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ । ਰਹੇ ਆਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟਿਕਾਣੇ । ਹੁਣ 

ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੧੪੦) ਰਾਂਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੪੪. 
ਦੇ ਕੋ ਗੁਰ ਚਾਹਤ ਭਏ । ਨਾਮ ਬਾਰਨਾ ਗਾਮ ਬਿਲੌਕਾ। 
ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਜਾਇ ਹਯ ਰੋਕਾ॥੯॥ਦਇਕ ਨਰ ਨਿਕਸਿਨਿਕਟਿ ਗੁਰਆਯੋ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਖੁਰੋ ਭਯੋ ਬੁਝਯੋ ਤਬਿ ਤਾਂਹੀ । “੪ 
ਕੌ ਸਦਨ ਅਹੇ ਕੈ ਨਾਂਹੀ ?!॥ ੧੦ ॥ ਸੁਨਤਿ ਬਤਾਯੋ “ਗਾਹਕ ਅਹੈ। 
ਸਗਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਏਕਸਿਖ ਰਗੈਕੁਛਕ ਭਲੋਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥੋਰ।ਬਸਹਿ ਇਕਾਕੀ, 
ਸਿੱਖ ਨ ਔਰ? ॥ ੧੧। ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭ!ਖਾ। ਪਤਿਸਹਿ 
ਹਕਾਗਨ ਕੀ ਹਮ ਕਾਂਖਾ । ਕਰਨੌ ਡੇਰਾ ਤਿਸ ਕੇ ਧਾਮ। ਯਾਂਤੇ ਕਰਹੁ 
ਬੁਲਾਵੀਨ ਕਾਮ”।੧੨॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਆਰਜਾ ਕੋ ਨਰ ਗਯੋ। ਮਿਲੜੋ ਜਾਟ 
ਸੋਂ ਭਾਖੱਤ ਭਯੋਵਹਿਰ ਹਕਾਰਤਿ ਹੈ' ਨਰ ਭਲੋ।ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਕਰਤੇ 
ਖਲੋ” ॥੧੩॥ ਕਾਛੂ" ਤਬਹਿ ਤਹਾਂ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਕਛ' ਕੋ ਕਰਤਿ ਵਿਰਹਿ 
ਤਿਸ ਥਾਯੋ । ਸੁਨਤਿ ਜਾਟ ਨੈ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਮੈਂ ਅਬਿ ਜਾਨੋ ਖੇਤ 

_ ਮਝਾਰੀ”॥ ੧੪॥ ਤਉ ਦੇਖਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਆਵੇਂ“ । ਕੂਤਾਂ ਮਿਲਨਿ 
ਕਾਰਨ ਉਤਲਾਵੇਂ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰ ਤੂਰਨ ਆਸੈ। ਬੈਠੇ ਗੁਰ 
ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਜਾਨਿ ਪਛਾਨੇ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਡੇਰਾ ਕਰਿਬੇ 
ਆਸ਼ੈ ਚ/ਨਿ`। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਝਲੀਅਹਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ॥ ੧੬॥ ਸਿਵਰ ਕਠਹੁ ਨੀਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਸ਼ੀਂਘ 
ਚਲਹੁ ਨਾਹਨ ਬਿਲਮਾਵਹੁ । ਆਯੋ ਕੂਤ" ਕਰਨਿ ਕਛ ਇਹਾਂ”। ਸੈਂ 
ਜਾਵੇਂ ਨਜ ਖੇਤੀ ਜਹਾਂ?॥ ੧੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ । 
“ਭਹੇ ਪਹੁੰਚਨਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਨ ਕਾਂਖਾ । ਤੋਹਿ ਖੇਤ ਰੱਖਸਕ ਕਰਤਾਰ । 
ਬਚਹਿ ਅੰਨ ਘਰ ਆਨਿ ਸੁਧਾਰਿ ॥ ੧੮ ॥ ਅਬਿ ਤੂੰ ਸਿਵਰ ਕਰਾਇ 
ਹਮਾਰੋ । ਰਹੁ ਸੇਵਾ ਮੰਹੇ ਸਮੇ ਨ ਾਰਹੁ। ਪਾਵਹਿ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਘਨਰੀ। 
“ਬੁਲਾਵਨ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰੇ । “ਭਾਵ ਪਟਵਾਰੀ ਯਾ ਗਿਰਦਾਵਰ । “ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ । 
“(ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ (ਵੀ) ਜਾਣਾ ਹੈ । “ਤਾਂਬੀ (ਉਸ 
ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ । ਵੰਗਿਰਦਾਵਰ ਯਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ (ਦੋਂ ਹੈਠ 
<੍ਬਾਯ #ਥ ਦੇ ਦਾ)। “ਸੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 'ਜਾਣਿਆਂ। ੯ਬਿਨਾ ਮਿਣੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਫਸਲ 
ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐਤਨੀਕੁ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ “ਕੁਤਣਾ! ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਕੂਤ' ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਮੁਲ ਸੈਂਸਕਿਤ 
“ਆਕੂਤ=ਮੁਦਆ' _ਪਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਪਦ “ਕਰਤ ਦਾ ਅਰਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ । 
“(ਕੂਤ=) ਪਟਵਾਰੀ ਕੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਆਯਾ ਹੈ। 



ਸ਼! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅਸੂ ੪੪, 

ਜੇਕਰਿ ਰਹੋ ਬੁੱਧਿ ਥਿਰ ਤੇਰੀ੧੯॥ਸਨਿ ਰਾਹਕ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ । 
“ਮਾਪ ਕਰਹੁ ਬਿਸਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ । ਕੀ ਕਿਦਾਰਨਿ ਬਿਖੈ ਘਨਰੀ । 
ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ॥ ੨੦॥ ਜੇ ਕਰਿ ਮੈਂ ਨ ਜਾਉਂ ਇਸ 
_ਕਾਲਾ । ਕਤ ਧਰਹਿ ਕਣ ਅੰਨ ਬਿਸਾਲਾ" । ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਹੋਂ ਅੱਗੂ 
ਬਡੇਰੀ । ਲੋਉ' ਛੁਟਾਦਿ ਅੰਨ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥ ੨੧॥ ਖ਼ਸਟ ਮਾਸ ਲੌ ਖਾਇ 
ਕ੍ਟੈਬ । ਜੀਵਹਿੰ ਸਭਿ ਹਮ ਤਿਸੈ ਅਲੰਬ । ਏਕ ਜਾਮ ਕੌ ਕਾਮ ਅਹੈ ਸੋ। 
ਕਿਮ ਨ ਜਾਉ' ਘਰ ਅੰਨ ਰਹੈ ਸੋ7॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਾਨਯੋਂ 
ਮੂਢਾ । ਨਹਿ ਸਮੁਝਤਿ ਮਨ ਆਸ਼ੈ ਗੂਵਾ” । ਤਊ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਪੁਨਹਿਂ 
ਬਖਾਨਾ । “ਜੇ ਨ ਹਟਹਿਂ ਨਿਸ਼ਰੈ ਤਹਿ ਜਾਨਾ ॥੨੩॥ ਤੀਰ ਕਿਦਾਰ ਖਰੇ 
ਹੁਇ ਰਹੀਅਹਿ । ਬਿਨੈ ਆਦਿ ਕਛ ਬਾਕ ਠ ਕਹੀਅਹਿ । ਹੋਵਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਤੋਹਿ ਸਹਾਇ । ਸੁਣਿ ਕਣ ਖੇਤ ਆਉ ਸਹਿਸਾਇ”॥ ੨੪ ॥ ਮਾਨਯੋ_ 
ਬੈਨ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਾ । ਜਹਾਂ ਕੁਤ ਕੋ ਬਿਚਰਤਿ ਚੀਨਾ । ਸਿਖ ਕਿਦਾਰ 
ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਯੋ ਆਇ । ਛਿਤ ਕੋ ਮਿਨਤਿ ਸੁ ਇਤ ਉਤ ਜਾਇ”॥੨੫॥ਦੋ 
ਸੈ ਬੀਘੇ ਖੇਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੌ ਜਾਨਜੋ ਮਿਨ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਲਿਖਨਿ 
ਲਗੇ ਤਬਿ'ਜਾਟ ਸ਼ਰੀਕਾਂ । ਬੋਲਯੋ “ਇਹ ਨ ਮਿਨੀ ਛਿਤ ਠ)ਕਾ।੨੬॥ 
ਹਤੋ ਖਤ ਦੋ ਸੈ ਇਹ ਸਦਾ।ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਕਣ ਕੋ ਜਦ ਕਦਾ।ਅਬਿ ਕਿਮ 
ਕਮੀ ਉਤਾਰਨਿ ਕਰਯੋ । ਇਸ ਛਿਤ ਕੋ ਨਿਤ ਹਾਲਾਂ“ ਭਰਯੋ॥ ੨੭॥ 
ਮਿਨਨਹਾਰ ਕੋ ਕਾਛੂ ਕਹਯੋ । “ਇਹ ਕ੍ਯਾ ਕਰਯੋ ਦਰਬ ਤੈ' ਲਹਜੋ । 
ਅਰਧ ਮਾਮਲਾ ਦਯੋ ਬਿਗਾਰ । ਭਰਿ ਲੈ ਹੈਂ ਤੁਝ ਕੋ ਬਹੁ ਮਾਰਿ? ॥ ੨੮ ॥ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਜੋ7 ਰਿਦੈ ਡਰ ਕੀਨਿ । “ਸੈਂ ਅਵਨੀ ਆਫੈ ਮਿਨ ਲੀਠਿ। 
ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕਨਿ ਪੁਨ ਮੈਂ! ਮਿਨੋਂ।ਚੌਕਸ ਹੋਇ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਗਿਨੋਂ'॥੨੯॥ 
ਬਹੁਰ ਜੇਵਰੀ” ਲਾਗੇ ਪਾਵਨਿ । ਅਪਰ ਕਰਯੋ ਨਰ ਏਕ ਮਿਲਾਵਨਿ । 
ਸਨੋ ਸਨੌ ਨੀਕੇ ਪੁਨ ਮਿਨੀ । ਉਚੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨੀ ॥੩੦॥ 
ਸੋ ਸਿਖ ਖਰੋ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੌ ਉਤਰੀ ਪੁਨ ਸੁਠਿ ਬਿਸਮਾਏ ।-ਕਹਾਂ 

ਪਗਿਰਦਾਵਰ ਅੰਨੇ ਵਾ ਕਣ ਬਹੁਤਾ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੨ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ 
___ ਨਹੀੰ ਸਮਬਦਾ । “ਛੇਤੀ , “ਭਾਵ ਕੂਤ ਮਿਣਦਾ ਹੈ । ਪਮਾਮਲਾ । ੬ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਿਨਣ 

_ਵਾਲੈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । “ਜਰੀਬ । ਆਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੈ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵਂ ਨੂੰ 
ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । 1ਪਾ:-ਕੂਤ। ___ 3ਪਾ:-ਪੁਨਰਪ । ਪੁਨ ਹਮ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੨) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੪. 

ਭਯੋ ਇਹ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ-। ਮਿਨਨਹਾਰ ਕੋ ਖੋਟ ਪਛਾਨੀ ॥ ੩੧॥ 
ਬਰਖ ਅਨੇਕ ਮਿਨਤਿ ਇਸ ਰਹੇ।ਦੋ ਸੈ ਹੋਤਿ ਕਮੀ ਨਹਿ ਲਹੇ।ਸਿਖ ਭੀ 
ਖਰਯੋ ਰਿਦੈ ਬਿਸਮਾਨਜੋਂ । ਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਨੇ ਕਛੁ ਨ ਬਖਾਨਯੋ॥ ੩੨॥ ਭਯੋ 

ਲੋਤਿ ਅਨਾਜ । ਸੁਧਰਤਿ ਜੋ ਨਿਕੋਤ ਕੈ ਕਾਜ ॥੩੭॥ ਦੁਤੀ ਬਾਕ ਸ਼ਰਧਾ 
ਕਰਿ ਮਾਨਯੋ । ਅਰਧ ਕਾਜ ਭਾ ਆਧੋ ਹਾਨਯੋ? । ਸੁਨਿ ਮਹਿੰਮਾ ਗੁਰ ਕੀ 
ਬਹ ਜਾਨੀ%ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ॥੩੮॥ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਚਲੜੋ 

_ ਨਿਜ ਧਾਮੂ । ਕਰੇ ਉਤਾਰਨਿ ਦੇ ਬਿਸਰਾਮੂਬ੍ਰਿੱਛ ਅੰਬਲੀ ਕੋ ਘਰ ਮਾਂਹਿ। 
ਗੁਰ ਤਰੈਗ ਖੈਧਜੋ ਸਗ ਤਾਂਹਿ ॥ ੩੯ ॥ ਸਮੈਦਨ ਆਦਿਕ ਸਾਦਰ ਸਾਰੇ। 
ਦੇ ਦੇ ਕਰਿ ਬਿਸਗਾਮ ਉਤਾਗੇਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਲਕਾਇ _ 
ਵਹਿਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਨੀ ॥੪੦॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨੀਕੇ ਕਰਿਵਾਯੋ। ਸੁਪਤਿ 
ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਮੈ ਬਿਤਾਯੋ । ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਉਠੇ ਲਖਿ ਜਾਮ” । ਮੈਗੀ 
ਸਿਮਰਤਿ ਭੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥੪੧॥ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਧਯਾਨ ਕੋ ਲਾਇ।ਉਦੈ ਭਯੋ 
ਜਥਿਰੂ ਦਿਨਰਾਇਤਬਹਿ ਸਿੱਖ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਗਾਸ਼੍ਰੋਯ ਹੇਤੁ ਉਪ- ਉਪ੫- 

ਬਬਰ ਜਗ ਜਿਲ ਜਾਲ ਕ। 
ਅਤਿ ਮੁੜ੍ਹ ਚਿਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 

ਜੰਕੜੀ ਇਨ । ਮੁੜ ਚਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । “ਤਤ ਗਜਾਨ” ਤੋਂ 
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ । ਯਥਾਂ-'ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ 
ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ” ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਜ (=ਕਲਜਾਨ) 
ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੩ _ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰ ੪੫. 
ਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਾ॥੪੨॥ “ਗੈਦਾਧੂਮ” ਬੈਸ ਤੇ ਤਾਗਹੁ । ਅਤਿ ਗਿਲਾਨ ਇਸ 
ਡੇ ਯੰਰ ਭਾਗਹੁ । ਸਿਖ ਸੈਤਨਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਗਹੁ । ਅਚਹ ਵੰਡ ਕਰਿ 
ੜ੍ਰਿਤਿ ਅਨੁਰਾਰੋ॥੪੩॥ਦੁਹ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ। ਦੁਖ ਤੋਂ ਦੇਕਰਿ 
ਹਾਬ ਬਚੀਏ। ਜਾਵਦਾਤਵ ਕੁਲ ਰੀਦਾ ਧੂਮ'।ਤਯਾਗਹਿੰ, ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰਹਿ 
ਨਿਜ ਭੂਮ ॥ ੪੪॥ ਵਧਹਿ ਅਧਿਕ ਤੁਮਰੈ ਧਨ ਧਾਨ । ਧਾਮ ਵਿਖੈ ਗੋ 
ਮਹਿਖ ਮਹਾਨ । ਕਿਸੁ ਵਸਤੁ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਹੋਇ । ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ਬੈਸ 
ਮਹਿ ਜੋਇ॥ ੪੫॥ ਰੈਦਾਧੂਮ ਕਰਹਿ ਜਬਿ ਪਾਨ । ਤਵ ਕੁਲ ਰੈਕ ਹੋਹਿ 
ਧਨ ਹਾਨ' । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨਿ ਪਰਜੋ । ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰਜੋ 
ਉਰ ਕਰਜੋ ॥ ੪੬ ॥ ਕਹਿ ਕਵਿ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਗਾਮ ਬਾਰਨੇ 
ਮਹਿ ਅਬਿ ਹੇਰਾ । ਜਬਿ ਲੋ ਗੈਦਾਧੂਮ ਨ ਪੀਯੋ।ਤਬਿ ਲੌ ਘਰ ਮਹਿੰ ਸਭਿ 
ਕਿਛ ਥੀਯੋ ॥੪੭॥ ਜੋ ਅਬਿ ਅਹੈ, ਕਰਯੋ ਤਿਨ ਪਾਨ”। ਭਯੋ 8ਕ ਧਨ 
ਧਾਨ ਸੂ ਹਾਨਿ । ਹਮ ਭੀ ਮਿਲਿ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇ ਤ੍ਰਾਸ। ਖਾਨ ਹੇਤੁ ਅਨ 
ਨਹਿ ਜਿਸ ਪਾਸ੪੮॥ ਰੈਧਾਧੂਮ ਪਿਯਨਿ ਤਜਿਵਾਯੋ । ਖੰਡੇ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਪੀਲਾਯੋਪੁਨ ਕਿਛ ਜਾਨਯੋ' ਗਯੋ ਨ ਸੋਇ।ਰੈਕ ਰਹਮੋ ਕੈਥੋਂ ਧਨਿ ਹੋਇ॥ 
੪੯॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅਬਿਲੋਂ ਬੈਨ । ਬਿਦਤਿ ਅਹੈਂ ਜਗ ਦਿਖੀਅਤਿ 
ਨੰਨ । ਦਿਨ ਦੈ ਤੀਨ ਕਰਯੋ ਗੁਰ ਡੇਰਾ । ਕਰਿ ਸਿਖ ਕੌ ਕੱਲਤਾਨ 
ਬਡੋਰਾਨੈਂ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰ-ਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸ “ਬਾਰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ” 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤਰ ਚੱਤਾਰਿੰਸਤੀ ਔਮੂ ॥ ੪੪ ॥ 

ਰ ੪੫, [ਥਾਨੇਸਰ ਮੇਲ ਤੇ । ਬਣੀ ਬੱਦਰ ਪੁਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਮ ਬਾਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਅੱਗ ਪਯਾਨ । ਸੇਤ ਸਜਤਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਮਹਾਂ” ਸਤ ਤੁਰੇਗ ਸੁਜਾਨ ॥ ੧॥ ਚੇਪਈ ॥ ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਤਿਯ ਦਿਸ਼ਿ 
_ਭਾਬਾਂ । ਅਧਿਕ ਕਠੋਰ ਸਰਾਸਨ“ ਹਾਥਾ।ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਯੁਤਿ ਪੰਥ ਪਧਾਟੇ। 
ਨਗਰ “ਬਨੰਸਰ` ਆਇ ਅਗਾਰੇ ॥੨॥ ਖਸ਼ਟ ਕੋਸ ਥੋ ਮਗ ਉਲੰਘਾਏ। 
ਦੇਖਕੋ ਤੀਰਬ ਜਹਿੰ ਸਮੁਦਾਈ । ਸੂਰਜ ਗੁਹਣ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਮੇਲਾ । ਚਹੁੰ- 
ਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਰ ਭਯੋ ਸਕੇਲਾ ॥੩॥ ਭੀਰ ਨਰਨਿ ਕੀ ਘਨੀ ਸੁ ਆਵਤਿ । 
ਜਹਿ ਕਹਿ ਨਰ ਡੇਰਾ ਨਿਜ ਪਾਵਤਿ।ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਖਹੋਂ ਸੁ ਥਾਨ । 
ਹਿਤ ਉਤਰਨ ਕੋ ਕਰਨਿ ਸ਼ਨਾਨ॥੪॥ਪੁਰਿ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਗਏ। 
“ਤੰਬਾਕੂ । “ਜਦ ਤਕ । 'ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਤਿਸ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। $ਚਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾਕ 
ਧਨੁਖ । __ "ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਕੇ ਕਾਛੂ ਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਰਮਯ'ਸਬਾਨ ਬਿਲੌਕਤਿ ਭਏ । ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਰ ਸਲਿਤਾ । ਪਾਵਨ 

ਜਲ ਕਬਿ ਕਬਿ ਸ਼ੁਭ ਚਲਤਾ ॥ ੫॥ ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਅਭਿਰਾਮ। 

ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਮਹਿ ਲਖੀਯਤਿ ਨਾਮਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਉਤਰਿ ਥਲ ਟੋਰਾ। 

ਧਰ ਪਰ ਖਰੇ ਭਏ ਤਜਿ ਘੋਰਾ ॥ ੬ ॥ ਤੀਰ ਤੀਰ ਤੀਰਬ ਗਨ ਜਾਂਲੋ । 

ਸ਼ੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੇਰਿ ਹਰਖਾਨੇ । ਸਭਿ ਨਰ ਆਏ ਸਿਵਰ ਲਗਾਯੋ । ਤ੍ਰਿਟ 

ਮਨਾਂਦਿਕ ਤਬਹਿ ਮੰਗਾਯੋ॥ ੭ ॥ ਨਿਸਾ ਬਾਸ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰਿਕੰ । 

ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਪੁਨ ਧਜਾਣੂ । ਬੈਠੇ 
ਰਹੇ ਉਦੜੋ ਪੁਨ ਭਾਨਹ ॥੮ਮਸੁਧਿ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ ਹੋਈ । ਦੇਖਨਿ 

ਕਾਰਨ ਚਹਿੰ ਚਿਤ ਸੋਈ । ਆਇ ਬਿਲੋਕਤਿ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ । ਸੀਸ 

ਨਿਵਾਇ ਕਰਹਿ ਪਗ ਪਰਸਨ ॥ ੯॥ ਕਹੈਂ ਭਏ ਦੈ ਕਾਜ ਭਲੋਰੇ । 

ਮਜਨ ਕਰਨਿ ਅਪਰ ਗੁਰੁ ਹੇਰੇ! । ਜਜੋਂ ਜਜੋਂ ਸੁਨਹਿੰ ਸਿੱਖਕ ਬਿਚ ਮੇਲੋ। 

ਤੜੋਂ ਤਯੋਂ ਆਵਤਿ ਬਿੰਦ ਸਕੇਲੇ ॥੧੦॥੪ਦਨ ਕਰਹਿ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਖਰੇ । 

ਬੈਠੇ ਬਿੰਦ ਸਭਾ ਕੋ ਭਰੈ । ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਗੁਸਾਈਂਅਨਿਕ 

ਨਰਨਿ ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥ ੧੧॥ ਤਿਸ ਦਿੰਸ਼ਿ ਨੰਮ੍ਰਿ ਸੀਸ ਗਨ ` 
ਹੋਵੈਂ । ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਂਢੇ ਸਭਿ ਜੋਵੈਂ । ਗੁਰੁ ਕੋ ਵੈਲਯੋ ਸੁਜਸੁ ਵਿਸ਼ੇਖਾਸਨਿ 

ਕਿਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ॥ ੧੨॥ ਬੂਝਹਿ ਭਨਹਿਂ ਪਰਸਪਰ ਕੋਈ । 

“ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਦੇਈ"। ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਗੁਰਦੇਵ । 

ਰੰਝਹਿਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧੩॥ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਦਾਨੀ । 

ਦਹੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿ ਸੈਕਟ ਹਾਨੀ! । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਹਿੰਮਾ ਕਹੁ ਕਹੇਂਮੈਇਕ 
ਆਵਤ ਇਕ ਜਾਵਤਿ ਲਹੇ ॥ ੧੪ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਗੁਰੁ 

ਧੀਰ। ਭਰੀ ਰਹੈ ਸਭਿ ਬਾਸੁਰ ਭੀਰ । ਕੇਤਿਕ ਸੈਤ ਸਕਲ ਮਤ ਕੇਰੇ । 

ਮਿਲ ਬਿਠਾਵਹਿੰ ਤਿਨ ਕਉ ਨੌਰੇ ॥੧੫॥ ਸ਼ੁਭ ਸੈਬਾਦ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਕਰੈਂ। 

ਜਿਸ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਕਰੁਨਾ ਵਰੈਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪੈਨ ਖੈਨ” ਕਹਿ ਜਾਤਿ। 

ਕਰੈਂ ਸਰਾਹਨਿ ਕੀ ਬਹੁ ਬਾਤ ॥੧੬॥ ਕੋਤਿਕ ਸਾਧ ਨੰਮਿਿਤਾ ਧਰੋਂ। ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਸਾਬ ਬੂਝਿਬੋ ਕਰੈਂ।ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਿ ਆਛ।ਬਹੁਰ ਗਮਨ 

ਕੋ ਕਿਤ ਢਿਸ਼ਿ ਬਾਂਛੇ ? ॥ ੧੭ ॥ ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਕਰਹੁ ਪਯਾਨਾਂ ?। ਕੰਧੋਂ 

ਆਨ ਥਾਨ ਕੋ ਜਾਨਾ $।ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ।“ਤੀਰਬ ਕਰਿਬੇ 

੧ਸੁਹਣਾ । “ਏਹੀ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੧੮॥ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁੰਜ ਬਲ ਪਾਵਨ ।ਕਰਹਿ ਅਨੋਕਨਿ 
ਮਹਿ ਬਰ ਨ੍ਰਾਵਨ । ਬ੍ਹਮਪੁੱਤ੍ ਲੋ ਤੀਰਥ ਘਨੋ । ਸਨੋਂ ਸਨੋ ਕਰਿਹਹਿੰ 
ਸੁਖ ਸਨੋ ॥ ੧੯॥ ਜਮਨਾ; ̀ ਸੁਰਸਰਿ ਪੁਨ ਪਰਯਾਗ । ਆਦਿ ਗਯਾ 

ਰ ਯਿਨ ਤੋਂ ਅਘ ਭਾਗਾੰ”। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਹਰਖਾਏ। ਕਹੈਂ “ਸਾਥ 
ਹਮ ਉੱਤਮ ਪਾਏ ॥ ੨੦॥ ਨਿਤ ਰਾਵਰ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈਂ । ਪਾਵਨ 
ਤੀਰਬ ਇਿੰਦਨਿ ਪਰਸੈਂ । ਦੇਸ਼ ਅਨੋਕਨਿ ਕੀ ਕਰਿ ਸੈਲ । ਰਹੈਂ ਸੁਖਾਲੋ 
ਤਮਰੇ ਗੈਲ” ॥ ੨੧॥-ਤੀਰਬ ਜਾਤ੍ਹਾ ਕੋ ਗੁਰ ਜਾਹਿੰ-। ਬਿਦਤ ਭਈ 
ਸਭਿ ਸਾਧਨਿ ਮਾਂਹਿ। ਮੁਦਿਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਰਿਦੇ ਘਨੋਰੇ। ਆਨਿ ਮਿਲੋ 
ਸਜਿਕਤ ਵੱਲ ॥ ੨੨4 ਜਲ ਦਇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਸ ਭਾਇ । ਸਮਾ 
_ਗ੍ਹਣ ਕੋ ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਇ। ਪਾਵਨ ਜਲ ਮੱਜੇ ਤਿਸ ਬੇਗੇਦਯੋ ਦਿਜਨਿ 
ਕੌ ਦਾਨ ਘਨੌਰੇ ॥ ੨੩ ॥ ਜੋ ਜੋ ਦਿਜ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਥਿ ਆਯੋਪਾਇ ਦਾਨ 

_ ਵਾਰਿੱਦ੍  ਗਵਾਯੋ । ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤਿ ਮੁਦਿਤ ਮਨ ਹੋਇ । ਕਹਤਿ ਰਹੇ 
ਕੀਰਤਿ ਬਰ ਸੋਇ॥ ੨੪ ॥ ਰਵਿ ਨਿਰਮਲ ਤੇਂ' ਬਹੁਰ ਸ਼ਨਾਨੇ।।ਹੁਤੋ ਜੁ 
ਪਾਸ ਦੀਨਿ ਸਭਿ ਦਾਨੇ । ਪੁਨ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਨਿ ਗੁਸਾਈਂ' । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਿ ਬਨਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਸਾ ਬਾਸ ਕਰਿ ਪਾਤਿ ਬਹੋਰੀ । ਗਨ 
ਤੀਰਥ ਮੱਜੇ ਸਭਿ ਠੌਰੀ। । ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਬਸਿ ਬਹੁਰ ਬਿਤਾਏਪੁਨ 
ਅਲਗ ਨਲਈਕਲ ਸਿੱਖ ਮਿਲੋ ਸੈ. ਆਇ। 

“ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਣ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ । 

#ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਬ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੂੜ ਮੰਗਦੇ 
ਹਨ ਯਬਾ: -''ਰੈਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮੁ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ । 
[ਮਲਾਰ ਮ: ੪)” ਸੋ ਸਾਬੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨ 
ਚੱਲੇ ਹਨ ਮੈਗਤਾਂ । ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਚਲੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦਾ ਅੰਸੂ ੪੮ ਅੰਕ ੨੬ । ਇਹ 
ਸਮਬਣਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਕੱਲਨਾਨ ਅਰਥ ਚੱਲ ਹਨ ਗੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 
ਹੈ । ਯਥਾ:-“ਅਠਿ ਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੁ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ। [ਮਾਫ਼ ਵਾਰ । ਕਵੀ 
ਮਲੀਨ “ਨ “ ਕਰਨ 
ਸਿੱਖਨ ਕੱਲਯਾਨਾ ।' ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੫੨ । ਛੇਤ੍ਰ ਪਰ ਰਹਿਣ ਸਮ 
ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ 0 ਸੀ, ਉਸਤੋਂ 
ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਜਹੌਤਿ ਦੀ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਬ ਸਕਣਾ ਟੋਵੇਗਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੧੪੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਕੋ ਉਰ ਲਖਿ ਪਾਇ। ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰ ਤੀਰਥ ਨ੍ਰਾਨ । 
ਦਸ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਬਡ ਕੱਲਯਾਨ ॥ ੨੭॥ ਕਿਤਿਕ ਤੁਰੈਗਨਿ ਪਰ ਚਵਿ 
ਆਏ। ਇਮ ਨਰ ਭਏ ਆਨਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਚਢੇ ਥਨੋਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ 
ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪਹੌਜ਼ਨਿ ਕੌ ਦੂਰੇ ॥੨੮॥ ਕੋਸ ਇਕਾਦਸ਼ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । 
“ਬਣੀ ਬਦਰਪਰੰ” ਦੇਕ ਸਥਾਨਾਂ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ । 
ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਾ ਤਹਿ ਅਬਿ ਹਮ ਹੇਰਾ ॥ ੨੯॥ ਪਹੁੰਚੇ ਨਰ ਸੈਗੀ ਸਮੁਦਾਇ । 
ਖਾਨ ਪਾਠ ਕੋ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ । ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਪੁਨ ਕਰਜੋ ਮੁਕਾਮਾਂ । 
ਸਭਿ ਖੈਗੀ ਸਿਮਰਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਗਤਿ ਕਿਤਿਕ ਕਿਤਹੁੰ ਤੇ 
ਆਈ।ਦਰਬ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲਜਾਈ । ਕਿਤਿਕ ਮਸੈਦਨ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ 
ਆਏ । ਦੀਰਘ ਮਜਲ ਕਰਤਿ ਉਤਲਾਏ ॥੩੧॥ ਆਇ ਮਿਲੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੋ ਹੇਰ।ਅਰਪਜੋ ਲੋ ਕਰਿ ਦਰਬ ਘਨੋਰਾ।ਜਥਾਂ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਤੋਗਬਹਾਦਰ । 
ਸਿਰੇਪਾਉ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਨ ਸਾਦਰ ॥੩੨॥ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਹੁਤੇ ਥਿਤਿ ਆਗੇ । 
ਤਿਹ ਪਨ ਪਠੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਲਾਗੇ । ਗਏ ਮੈਗਤਾਂ ਤੇ ਧਨ ਲੇਤੇ । ਕਬਹਿ 
ਕਬਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਂ ਦੇਤੇ ॥ ੩੩ ॥ ਬਦਰਾ” ਭਰਜੋ ਦਰਬ ਕੋ ਹੇਰਾ । ਕਰੇ 
ਜੁ ਰਾਹਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇਰਾ । ਤਿਨਹੁੰ ਬੁਲਾਇ ਦਿਯੋ ਧਨ ਸਾਰਾ । ਕਹੋ 
“ਕੀਜੀਅਹਿ ਇਹ ਉਪਕਾਰਾ ॥ ੩੪ ੧॥ ਇਹਾਂ ਬਿੱਛ ਅਰੁ ਕੂਪ ਲਗਾਵਹੁ । 
ਸਦਾਬਰਤ ਛੁਧਿਤਨਿ ਮੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਕਰਹੁ ਨ ਲੋਭ ਖਰਬ ਦਿਹੁ ਸਾਰੋ । 
ਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਜਨਮ । ਸੁਧਾਰੋ! ॥ ੩੫॥ । ਤਿਨਹੁੰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਦਰਾ ਧਨ 
ਕੋ। ਲੀਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਯੋ ਬਹੁ ਮਨ ਕੋ । ਬਦਰਾ ਲੋਬੇ ਤੋਂ ਤਿਸ ਨਾਮ। ਬਣੀ 
ਬਦਰਪੁਰਾਂ ਭਾ ਅਭਿਰਾਮ ॥੩੬॥ ਬ੍ਰਿੱਛ ਸੈਘਨੇ ਅਬਿ ਲੋ ਖਰੇ । ਗੁਰਦਾਰੋ 
ਤਹਿ ਚਿਨਿਬੋ ਕਰੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤਿਗਰ ਦਿਨ ਦੋਇ। ਕਰਯੋ ਮੁਕਾਮ 
ਦਿਯੋ ਧਨ ਸੋਇ॥ ੩੭॥ ਬਹੁਰ ਕੂਚ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪਯਾਨੇ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਏ 
ਨਰ ਮੈਗ ਸਜਾਨੋ।ਚਲੇ ਅਨੈਂਦਤਿ ਰਿਦੋਂ ਮੜਾਰੀ । ਗੁਰ ਆਗੇ ਸਭਿ ਹੋਤਿ 
ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੩੮॥ ਸਨੇ ਸਨੌ ਜਿਮ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ । ਸ਼ੁਮਤ ਹੋਇ ਨਹਿ 
ਤਥਾ ਸਿਥਾਵੈਂ । ਤਹਿ ਤ ਮੋਜ਼ਲ ਕਰੀ ਲਘ ਤੈਸੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਥਕਤ ਨ 

੧ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਟਿਕਾਉ। ਬੋਲੀ (%੦ ਬਦਰਹ=ਚਮੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਮੁਹਰਾਂ _ਤੇ ਦੀਨਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਮ ਯਾ 

ਦੀਨਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ]। #ਏਬੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ । 

ਸਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __( ੪੧੪੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੪੫. 

ਹਇ ਨਰ ਕੈਸੇ ॥ ੩੯॥ ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ।'ਸਭਿ ਕੀ 
ਸੁਧਿ ਕੋ ਲੋਹਿ ਗੁਸਾਈਂ । ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੁ ਬੂਝਿ ਕਰਿ ਦੇਤਿ । ਬਸਤ ਅੰਨ 
ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਲੇਤਿ ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਖ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕੋ ਰਾਖੇ । ਥੁਰਕੋ ਨ 
ਜ਼ਹੈ ਲੋਹਿ ਜੋ ਕਾਂਖੇ । ਨਿਭੈ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋਈ। ਸ੍ਰਾਮੀ ਸਮਰਬ 
ਕੋ ਮਗ ਹੋਈ ॥੪੧॥ ਤਹਿ ਤੇ ਚਢਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਧਾਰੇ । ਗ੍ਰਾਮ “ਸਢੈਲ” 
ਸੁ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੋ ਵਹਿਰ ਬਿੱਛ ਸ਼ੁਭ ਖਰੇ । ਸੈ ਥਲ ਹੇਰਿ 
ਉਤਰਿ ਸਭਿ ਪਰੇ ॥੪੨॥ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਕ ਮਿਲੋਂ ਗਨ ਜਬਿ ਕੈ। ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ 
'ਮਹਿੰ ਉਤਰੇ ਤਬਿਕੇ। ਡੋਰ ਵਹਿਰ ਕਰਹਿ ਲਖਿ ਗ੍ਰਾਮ । ਛੋਟੀ ਮਜਲ 
ਕਰਹਿ ਬਿਸਰਾਮ॥ ੪੩ ॥ ਬਹੁਰ ਮੁਕਾਮ ਨ ਕੀਨਸਿ ਕੋਈ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 

_ਚਲਿਬੇ ਬਾਂਛਾ ਹੋਈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਹਿੰ ਕਰੇ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ 
ਸੁਖ ਸ਼੍ਮ ਪਰਹਰੇ ॥ ੪੪॥ ਭਈ ਭੋਰ ਪੁਨ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਤਯਾਗਜੋ 
ਗਾਮ ਸੁਢੈਲ ਸਥਾਨਾ । ਕੋਸ ਦਸਕ ਪਰ ਜਮਨਾ ਸਲਿਤਾ । ਜਿਸ ਜਲ 

ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਚਲਤਾਂ ॥ ੪੫ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਉਤਰਿ ਗੁਰ ਖਰੇਸਕਲ 
ਨਰਨਿ ਕੋ ਮੇਲਨਿ ਕਰੇ । ਸ਼ਸਤ ਸ ਬਸਤ ਸਰੀਰ ਓਤਾਰਿ । ਕਰਜੋ 
ਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਪਾਵਨ ਬਾਰਿ ॥ ੪੬॥ ਬਿੱਧ ਬਿਲੋਕਤਿ ਗਾਮਨਿ ਕੋਰੇ । ਜਾਨਿ 
'ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਰੇ । ਦੇਖਿ ਤਿਨਹੁੰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ । ਲੋਕਰਿ ਮੁਦਿਤ 

ਅਕਲ __ ਅਕਲ: ਜਤਨ 

ਅਸੀਸ ਬਖਾਨਿ ॥ 8੭॥ ਮਿਲੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਗਯੋ ਨ ਖਾਲੀ । ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ 

ਚਵੇ ਗੋਸਾਈਂ ॥੪੮॥"ਤਰਨਿ ਤਨੂਜਾ ਕੋ ਤਰ ਤੀਰ । ਬਿਰੇ ਜਾਇ'ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਰੀਭੀਰ । ਸਮੈਦਨ ਡੋਰਾ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਜਬਿ ਸਭਿ ਪਾਰ ਉਤਰ 

ਆਏ ॥੪੯॥ ਤ/ਹੈ ਤੇ ਚੰਢਿ ਆਗੇ ਗੁਰ ਗਏ । ਗਾਮ ਸਮੀਪਸਿਵਰ 
ਕੋ ਕਏ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਖਾਨ ਅਰੁ ਪਾਨ । ਕਰਤਿ ਭਏ ਨਿਜ ਸ਼੍ਰਮ ਕੌ 
ਹਾਨਿ॥੫੦॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਸੀ ਪੁਕਾਰਾ । ਰੀ 

_ਮੜਾਰਾ। ਦਸ਼, ਇਕਦਸ਼ ਕੈ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਕੋਸਡੈਰਾ ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ ਹਤਿਦੋਸ਼' 
॥੫੧॥ ਪੂਰਬ ਕੌ ਮੁਖ ਕਰਿ ਗਮਨੰਤੋ। ਦੀਰਘ ਮਗ-ਸੁਖ ਸੈਗ ਚਲੀਤੇ । 
ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਨ ਬਹਾਨਾ। ਚਹੈਂ ਕਰਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੱਲਜਾਨਾ॥੫੨॥ 

ਆਣ ੩੦੬੫੨ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਦ ੨੭ ਤਤ ਮਦਦ ਦਲ ਦਮ ਕਮਦਾ” ਦੇ - ਦੇ “ਦਾਦਾ 

"(ਜਦ ੜੀ) ਜਨਾ ਨੂੰ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਖੜੋਤ “ਦੋ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ (ਗੁਰੂ ਜੀ)। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੪੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੬. 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 'ਪ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਛ ਗਮਨਾੰ ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨ, 
ਨਾਮ ਪੰਚ ਚੜ੍ਰਾਰਿਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੪੫ ॥ ਰ ਨ 

੪੬, [ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸਿੱਕ] । 
ਵੋਹਰਾ ॥ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖਯ ਸ਼ਰਧਾਲ । ਪੰਥ ਛੂਰ 
ਬਨਹਿ ਨ ਮਿਲਨਿ" ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਿ ਬਿਸਾਲ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਮਲਹਿੰ ਪਰਸ- 
ਪਰ ਸ਼ਬਦਨਿ ਗਾਵੈਂ । ਸਿਮਰਹਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਧਜਾਵੈਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ _ 
ਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਵੈਂ।-ਕਝਿ ਕਰੁਨਾਕਰਿ ਆਨਿ ਦਿਖਾਵੈਂ॥੨॥ਪੂਰਹਿੰ ਕਬਹਿ 
ਆਨ ਕਰਿ ਆਸਾਂ । ਜਿਮ ਘਨ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰਹਿ ਪਿਪਾਸਾ । ਕਬਿ ਸੂਰਜ 
ਸਮ ਉਦਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ।ਬਿਕਸਾਵਹਿਂ ਦਿਗ ਕਮਲ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩॥ ਕਬਿ 
ਰਾਂਕਾਪਤਿ ਬਦਨ” ਦਿਖਾਵੈ' । ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰਨਿ ਸਿਖ ਹਰਖਾਵੈਂ । ਦਾਸ 
ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਲਖਿ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਬਹੁ ਸੁਧਾ ਸਮ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਂ ॥੪॥,ਇਹੀ 
ਕਾਮਨਾ ਅਹੈ ਹਮਾਰੀਸਦਨ ਬਿਖੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੈਂਐਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰੈਂ।ਜਨਮ ਮਰਨਕੇ ਕਲਮਲ ਟਰੈਂ-॥੫॥ਇਮ ਅਭਿਲਾਖਾ ਠਾਨਿ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਾਲਾ" । ਕਿਨਹੂੰ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਖੀਕ 
ਬਨਾਯੋ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਤਿਸ ਪਰ ਲਗਵਾਯੋ ॥”੬ ॥ ਸੁਖਮ ਸੂਤ ਸਾਥ 
ਬਨਵਾਇਵ । ਆਸਤਰਨ ਲੇ ਬਿਸਦ ਡਸਾਇਵ । ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਰੈਂ 
ਰੁਦਵਾਇਵ।ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਰ੍ੰਢੇ ਲਰਕਾਇਵ॥੭॥ ਅਨਿਕ ਰੈਗ ਕੇ ਚਿੱਤਤਿ 
ਪਾਵੇੱਕਰਿ ਤਯਾਰ ਇਮ ਸਦਨ ਟਿਕਾਵੇਂ[।ਸਿੱਖਨਿਗਨ ਮਹਿ ਥੌਰਣ£ 
ਅਲਾਵਹਿ । ਇਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਪੌਢਾਵਹਿੰ”॥ ੮॥ ਖੂਜਾ ਕਰਹਿੰ 
ਨਿਤਾਪ੍ਤਿ ਤਾਂਹੀ” । ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੋਦਨ ਚਰਚਾਹੀ' । ਧਰਹਿੰ ਧਕਾਨ ਜਨੁ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਸੇ । ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਮਾਨਿ ਲੋਤਿ ਕਬਿ ਐਸੇ'॥੯॥ਕਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ 
4 ਮਤ ਸਿ ਮੋਲ ਕੋ ਲੀਨਿ । ਗਰ ਜਾਮੇ ਕੋ ਬਡੋ 
।ਸਵਾਵੈਂ । ਲੇ ਬਿਸਾਲ ਚਾਦਰ ਕਰਿਵਾਵੈ' ॥੧੦॥ ਧਨ ਕੋ ਖਰਚਹਿੰ ਹਿਤ 
ਦਸਤਾਗਗੁਰੁ ਕੇ ਕਾਰਨ ਧਰਹਿਂ ਸੁਧਾਗਿਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਚੇਦਨ ਚਰਚਾਇ । 
"ਦੂਰ ਪੈੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਨ ਦਾ (ਨਮਿੱਤ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ । (ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ= 
ਉਣਗੇ ।ਕਪੁੰਨਿਆੰ ਦੇ ਚਓ੮ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ । "ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ । “ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਘਰ / <ਪ੍ਣ; ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ । “ਤਿਸ ਪਲੰਘ ਦੀ । ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ) 
ਸਤਿਗੁਰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਂਪੀ:-ਪਾਏ । ਪਾ੪-ਟਿਕਾਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੧੪੯ ) ` ਗੰਜ ੧੧। ਅੰਸ ੪੬, 

ਪੂਜ ਪੂਜ ਕਰਿ ਸਦਨ ਟਿਕਾਇੰ ॥ ੧੧ ॥ ਗਠ ਮਹਿ ਬੈਠਹਿੰ ਕੈਮ 
ਅਠਾਵੈ । “ਹਮ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੋ ਪਹਿਰਾਵੈ”। ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਚਿਨਵਾ- 
ਵਗਿਤਿਸ ਕੋ ਪੌਰ ਬਡੋ ਰਖਵਾਵਹਿ॥੧੨॥-ਚਢੇ ਤਰੈਗ ਪਵੇਸ਼ਹਿ ਆਈ। 
ਵਹਿਰ ਨ ਉਤਰਹਿ ਗੁਰੂ ਕਦਾਈ-। ਅੰਤਰ ਤੇ ਰਚਿ ਚਿੰਤ੍ਰਤਿ ਕਾਰੀ । 
ਬੈਠਠਿ ਕਾਰਨ ਥਾਇੰ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ੧੩॥ ਕਹੈਂ ਸਕਲ ਮਹਿ ਮਿਲਿ 
ਤਿਸ ਬੋਗਾ । 4ਇਏਹਾਂ । ਕਰਾਵਹਿੰ ਗੁਰੁ ਕੋ ਡੋਰ” । ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਕੋ ਪੂਜਹਿਂ 
'ਸਦਾਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿਆਵਹਿਂ ਕਦਾ॥੧੪॥ਕਿਨਹੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਏ। 

; ਬਦਰੀ ਤਰੁ ਸਮੁਦਾਏ । ਆਰ; ਆਮਰੂਦ, ਬਹੁ ਮੇਵੇ । 
ਲਗੇ ਸੇਉ ਜਿਨ ਕੋ ਖਗ ਸੇਵੈਂ ॥੧੫॥ ਬਹੁ ਰੈਂਗਨਿ ਕੀ ਸੁਠ ਫੁਲਵਾਰੀ 
ਦਾਰਮ', ਨੀਂਬੂ ਸੀਂਚਤਿ ਬਾਰੀ । ਲਤਕਾਂ ਲਾਇ ਮਨੋਹਰ ਨਾਨਾ। ਹਿਤ 
ਬੈਠਨ ਕੋ ਬੀਚ ਸਬਾਨ॥ ੧੬ ਮਹਿ ਦਰ ਸਬਜ਼ਾਈਂ ਮਣੀ 
ਬਿਡੂਰਜ ਮਨਹੁ ਸੁਹਾਈ । ਕਿਨਹੁ ਉੱਤਮ ਅੰਨ ਧਰੇ ਹੈਂ । ਮੇਵੇ ਮਧਰ 
ਇਕੱਤ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥ ੧੭ ॥ “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਆਵਹਿ ਦੇਹਿ ਅਹਾਰਾ । ਸਕਲ 
ਸਮਿੱਗੀ ਕਰਿ ਧਰਿ ਤਯਾਰ । ਕਿਨਹੂੰ ਰੁਚਿਰ ਫਰਸ਼ ਬਨਵਾਏ । ਅਸੁ ਕੇ ਰ 
ਹਿਤ ਤ੍ਰਣ ਕਿਨਹੁੰ ਰਖਾਏ ॥ ੧੮ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗਰ ਕਾਰਨ । 
ਧੰਰਹਿ ਘਰਨਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਸੈਭਾਰਨਿ । ਮੇਲ ਜੋੜ ਮੈਗਤਿ ਕੋ ਹੋਇ। 
ਕਰਹਿ ਬਿਨਯਾਂ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਦੋਇ॥੧੯॥/ਗੁਰੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬੱਗਜ ! 
ਸਭਿ ਥਲ ਸੈਗਤਿ ਸੇਵ ਕ੍ਰਿਤੱਗਯ“ ! ਲਾਜ ਬਿਰਦ ਕੀ ਰਾਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ! 
ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਪੁਣ ਪੁਰਹ ਬਿਸਾਲਾ । ੨੦ ॥ ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਰ 
ਆਰਧੇ । ਜਾਂਇ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧੇ । ਪ੍ਰੋਮ ਡੋਰ ਤੇ ਐਂਚਤਿ ਜੋਇ। 
ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਹੀ ਦੇਖਤਿ ਸੋਇ॥ ੨੧॥ “ਦੈਤ ਬਲੀ ਬਲ ਨੇ ਸੁਰ ਲੋਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੫੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ 8੬, 

ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁ ਪਾਗੇ ॥ ੨੩ ॥ ਤਿਨ ਕੇਂ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਯੋ ਨ ਗਯੋ । ਸਾਵਨ 
ਰੂਪ ਆਪ ਧਰਿ ਲਯੋ । ਜਾਨਯੋ ਭਗਤ ਕੂਪ ਅੰਬਰੀਸ਼" । ਰੱਛਕ ਭਏ 
ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਦੀਸ਼ਾਂ ॥ ੨੪॥ ਤ੍ਰੋਤੇ ਰਾਮਚੇਦ ਅਵਤਾਰ । ਬਨ ਗਮਨੇਂ ਜਿਨ 
ਚਰਚਿਤ ਉਦਾਰ । ਬਿਤੜੋ ਪ੍ਤੀਖਤਿ ਜਿਹ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਜਾਤਿ ਭੀਲਨੀ 
ਬਹੁਰੋ ਬਾਲਾ ॥ ੨੫॥ ਤਿਹ ?ਤੋਸ਼ ਦੇਨਿ ਕੇ ਕਾਰਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਕੀਨਸਿ 
ਨਿਕਟਿ ਪਧਾਰਨ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਨਿ।ਸਭਿ ਤੇ ਊਚੋ ਪਦ ਤਿਸ 
ਦੀਨਿ ॥ ੨੬॥ ਪੁਠ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੇ ਗਏ । ਸੋਦਾਮਾ ਕੇ ਤੋਦੁਲ 
ਖਏ। ਲਾਜ ਦੋਪਤੀ ਕੀ ਰਖਿ ਲੀਨਿ । ਰੱਛਾ ਕੀਨਿ ਪਿਖੇ ਜੋ ਦੀਨ” 
॥ ੨੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਮਹਿ ਅਵਤਾਰ । ਨਗਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਮਝਾਰ। 
ਲਾਲੋ ਸ਼ੂਦ ਤਾਂਹਿ ਘਰ ਜਾਹਿ । ਰਚਿ ਸੋਂ ਅਸਨ ਬਨਾਯੋ ਖਾ(ਹੰ”॥ ੨੮॥ 
ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਭਏ ਜੁ ਪਾਛੇ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਂਛੇ। ਕਰਤਿ 
ਰਹੇ ਸਭਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਯਾਂਤੇ ਹਮਹਿ ਸਭਿਨਿ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ੨੯ ॥ ਦੀਨ 

_ਦਯਾਲ ਕੀ ਬਾਨ ਬਿਚਾਰਤਿ । ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਧਾਰਤਿ । ਸ਼ਰਧਾ 
ਪੂਰਹਿਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਦਾਸਨਿ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ॥ ੩੦ ॥ ਅਪਰ 
ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਪੇਮ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਕਿ ਕੋ ਤਜਾਗਤਿ ਤਹਾਂ ਪਧਾਰੇਂ । ਕਹੈਂ?ਕਹਾਂ 
ਲਗਿ ਗਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕੈ। ਕਰੈਂ ਹਕਾਰਨਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਕੈ ॥ ੩੧॥ ਧਨ 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇਖੋ। ਸੁਚ ਤਪ ਤਾਪਨਿ,ਨਹੀ' ਪਰੇਖੋਂ'। ਖਟ ਸ਼ਾਸ- 
ਤਨ ਮਹਿੰ ਬਿੱਦਯਾ ਪੰਡਤ। ਅਤਿਮਤਿ ਜੁਤਿ;ਮੰਡਤਿ ਮਤ ਖੰਡਤਿ”॥੩੨॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਤਯਾਗਤਿ । ਜੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾ- 
ਗਤਿ।ਤਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਖਿ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਬਸੀ ਰਹਹੁ ਨਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ! 
੩੩॥ਤਤਛਿਨ ਪੂਰਤਿ ਹੋ ਅਭਿਲਾਖਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਟਤੁਮਰੋ ਸਭਿਗਿੰਨ ਭਾਖਾ । 

" 

“ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਜਾਣਿਆ । “ਜੋ ਦੀਨ ਦੇਖੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ' ਕੀਤੀ । _ 
₹ਜਾਕੇ । (ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਬਨਾਯਾ ਹੋਯਾ ਭੋਜਨ ਰੁਚਿ ਨਾਲ ਖਾਧਾਂ । “ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਹੋ । 
₹ (ਆਪਣਾ) ਮਤ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ) ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

` #ਅੰਬਰੀਖ਼ ਨਾਮੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਰਾਜਾ ਇਕੜਵਾਕੁ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਅਜੁਧਯਾ ਦਾ ਰਾਜਾ 
ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਫੱਛਜਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਚੌਕ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਿਆ ਸੀ। _ 

“ਪ੍ਰਝੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਵੱਛਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ੨ਰੰਪਾ:-ਕਹੋਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੧੫੧) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੭. 
ਬੈਦਕ ਰੀਤੀ, ਲੌਕਿਕ ਕਾਨ'। "ਤਜਿ ਕਰਿ ਕਿ ਆ ਪਦ ੪ 

ਤੀ ਦਿ ਪਲ ਆਂ -=6ਗੀ..੨ 
ਹਸੈਂ ॥ ੩੭ ॥ ਸੁਨੋ ਸੁ ਗੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਜਹਿਂ ਸਿਮਰਹਿੰ ਤਹਿੰ 
ਤਤਛਿਨ ਹਾਦਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੈਤਿ ਸਹਾਇਕ ਬਨੈਂ । ਇਸ ਮਹਿ ਨਹਿਂ ਕੋ 
ਸੈਸੈ ਭਨੰੰ? ॥ ੩੮ ॥ ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਗੇ ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਿਨਵਤਿ 
ਬਡਭਾਗੇ“ਕਰਹ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ।ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਮੁਕੈਦ ਸੁ ਦਾਸਾ? 
॥੩੯॥ ਕਰਹਿ ਤਿਹਾਵਲ ਭਠਨਿ ਅਰਦਾਸਾ । ਬੈਦਤਿ ਹੈਂ ਕਰਿ ਸਤਿਗਰ 
ਆਸਾ । “ਨਹਿ ਬਿਲਮਹੁੰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ! ਦਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ 
ਬੈਦਹਿ ਸਾਦਰ” ॥੪੦॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹੀ। ਕਿਤਿਕ ਗਾਮ 
ਮਹਿ ਕਿਤ ਪੁਰਿ ਜਾਂਹੀਂ' । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਏਜਹਿ ਕਹਿ ਗੁਨ 
ਚਾਵਤਿ ਉਮਗਾਏ ॥੪੧। ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੋਗਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਾਮ। ਲਖਤੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 

। ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤਜਿ ਚਾਹਤਿ ਚਲੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ 
ਉਕਤ ਭਲ #੪੨ਤ ਜਨੋਂ ਜਜੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਵਧਹਿ ਤਿਨ ਕੋਰਾ। ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਚਿਤ 

_ ਅਕੁਲਾਇ ਬਡੋਰਾਮਿਲਨਿ ਚਹਿਤਿ ਹੈਂ ਸਿੱਖਨਿ ਅਪਨੇ ।ਜਿਨਹੁੰ ਲਗੀ 
ਲਿਵ ਗਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਜਪਨੇ ॥ ੪੩ ॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ 
ਰਾਸੈ “ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਨਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ॥ ੪੬ ॥ 

੪੭. [ ਕੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ]। 
ਦੋਹਾ ॥ ਸਿੱਖਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕੌ ਤੋਂਗਬਹਾਦਰ ਚੈਦ । ਮਿਸ ਤੀਰਥ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰਿ ਚਲੋ ਮੁਕੰਦ॥੧॥ ਚੰਪਏ॥“ਕੜੇ”ਸ“ਮਾਨਿਕਪਰ”? 
ਕੇ ਰਾਹੂ। ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਪਰਵਾਹੂ । “ਸੈਗ ਫਕੀਰਨਿ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਸਿਮਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਕੁ ਕਰਤੈ ਜਾਇ ॥ ੨॥ਬਸਤ੍ ਕਖਾਇ!” ਜਿਨਹਂ ਨੇ ਧਾਰੇ 
। ਕਰ ਤੂੰਬੇ ਜਲ _ਪੀਵਨਹਾਰੇ । ਸਿਰ ਪਰ ਉਚੀ ਟੋਪੀ ਧਰੈਂ। ਕਿਤਿਕ 
"ਲੋਕ ਲਾਜ । [ਕਾਨ=ਲਾਜ, ਮੁਥਾਜੀ ! । “ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ (ਕਸ. ਵਜ) 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਕੜੇ ਤੇ ਮਾਣਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ । ਭਗਵੇਂ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੫੨) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੪੭, 

ਥਿਭੂਤਨ ਮਲਿਬੋ ਕਰੈਂ ॥ ੩॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖਯ ਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੈਗਬਸਤ੍ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਸੁਭ ਧਰਿ ਕੈ ਅੰਗ ।ਪ੍ਥਮ ਪਹੂਰੇ ਸੁਰਸਰਿ ਥਾਨ।ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪੁਨੀਤ 
ਮਹਾਨ ॥ ੪॥ ਜਾਇ ਕਲ ਪਰ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਗਪਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋਗਾ । ਮਨਭਾਵਤਿ ਸਭਿ ਕਰਯੋ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਦੇ ਕਰਿ ਦਿਜ਼ _ 
ਦਾਨਾ ॥੫॥ ਦੌਰ ਦਿਨ ਟਿਕੇ ਸੁਰਸਰੀ ਤੀਰ । ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਨਰ 
ਭੀਰ । ਤਹਿ ਤੇ ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਪੁਰਨਿ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਨਿ ਕਾਮੀ” 
॥੬॥ ਬਲ ਕਛਾਰ' ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾ । ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ ਤਹਾਂ ਮਨ ਭਾਵਾ। 
ਆਮਿਖ ਪਾਵਨ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋਰੇ। ਹਤੇ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਵਿਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥੭॥ 
ਮਿਗਿਨਿ ਬਿਹੈਗਨਿ ਕੋ ਸੈਘਾਰਿ । ਗਮਨੇ ਖੇਲਤਿ ਪੰਥ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਆਮਿਖ 
ਕਾਵਿ ਕਾਟਿ ਸਭਿ ਲੀਨਿ ।ਨਿਜ ਬਾਜੀ ਸੈਗ ਬਾਂਧਨ ਕੀਨਿ ॥ ੮ ॥ ਇਮ 
ਬਹੁ ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਗੁਰੁ ਚਾਲਤਿ । ਕਰਤਿ ਅਖੇਰ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਕੌ ਭਾਲਤਿ । 
“ਕੜੇ” ਸਮੀਪ ਪਹੂਚੇ ਜਾਇ । ਸਾਧ ਮਲੂਕਦਾਸ ਜਿਸੇ ਨਾਇ॥੯॥ ਬਹਿ 
ਤਹਾਂ ਸੁ ਬੈਸਨੋ ਧਰਮ । ਕਰਤਿ ਸਦਾ ਹੀ ਆਛੇ ਕਰਮ । ਸੁਨਿ ਕਿਸ ਤੇ 
“ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ! । ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਭਯੋ ਅਧਿਕਾਏ॥ ੧੦ ॥-ਮੈਂ ਦਰ 
ਸ਼ਨ ਕਰਿ ਹੈਂ ਗੁਰੁ ਕੋਰਾ । ਜਿਨ ਕੋ ਜਸੁ ਬਿਸਤਾਰ ਬਡੇਰਾ । ਹੋਹਿ ਪਰਮ 
ਮੇਰੋ ਕੱਲਯਾਨ । ਸੁਣੋਂ ਬਾਕ ਹਿਤ ਦੇ ਕਰਿ ਕਾਨ-॥੧੧॥ ਇਮ ਉਤਸਾਹ 
ਕਰਤਿ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਪੁਨ ਇਕ ਆਯੋ ਜਿਨ ਗੁਰ ਹੇਰਾ । ਤਿਸ ਨੌ ਸਗਰੀ 
ਫ ਲੁਲਾਲ। ਕਰਤ ਐਲ ਕਹ ਜੜੂਜਾਨੀ ॥ ੮੨) ਕਰ ਨਵ 
ਸਿਖ ਕੁਛ ਸਾਥ। ਗਹੇ ਜਿਨਹੁੰ ਨੇ ਆਯੁਧ ਹਾਥ। ਮ੍ਰਿਗਿਨਿ 
ਗਨ ਮਾਰੇ। ਆਏ ਖੇਲਤਿ ਪੰਥ ਸ਼ਿਕਾਰੇ॥ ੧੩॥ ਆਮਿਖ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ 
ਸਮੁਦਾਏ। ਹਯਨਿ ਸੋਗ ਬਾਂਧਜੋ ਲਟਕਾਏ। ਜਥਾ ਬਯਾਧਿ ਨਿਰਦਯਾਲੂ” _ 
ਮਾਰੇ । ਤਿਮ ਦੋਖੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਸੇਘਾਰੇ॥ ੧੪ ॥ ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਕਰਹਿ ਜਿਹ 
ਪੂਜਾ । ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਕੋ ਸੁਨ੧ੋ ਨ ਦੂਜਾ । ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਦਤ ਜਹਾਂ ਕਹਿਂ 
ਜਨਿਯਤਿ । ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਬਡ ਜਸ ਭਨਿਯਤਿ? ॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਤਿ 
ਮਲ੍ਹਕਦਾਸ ਭਰਮਾਯਹੁ । ਸ਼ੋਕ ਮਾਨ; ਮਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਭਾਯਹੁ । ਕਹਯੋ 
-ਬੈਸ਼ਨੌ ਮਤ ਹੈ ਮੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਹੇਰੋਂ ॥ ੧੬ ॥ ਕਰਨਿ 

'ਕਾਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ । “ਨਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ 
ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦ ਮਾਸਾਪਵੱਕਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਇਆ ਹੀਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੫੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੭, 

ਮਿਲਾਪ ਤਿਨਹੁੰ ਵਿਗ ਜਾਨਾਹੈ ਅਸਮੰਜਸ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਨਾ।ਬੈਠਿ ਸਦਨ 
ਮਹਿ ਸਿਮਰੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ। ਗੁਰੁ ਬਡ, ਮੈਂ ਲਘਨਾਂਹਿਨ ਸਮਸਰ ॥ ੧੭॥ 
ਜਗ ਮੈ ਕੋ ਦੁਰਬਲ ਕੋ ਮੋਟਾ। ਕਿਨਹੂੰ ਲਾਭ ਕੰ ਤੋਟਾ । ਪਰ ਕੀ 
ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰ ਕਰੀਜੈ । ਬੈਠਿ ਸਦਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ -॥੧੮॥ਮਿਲਿਬੇ 
ਕੀ ਪਰਮੈਨਤਾ ਤਜਿ ਕੈ । ਬੈਠਿ ਰਹੜੋ ਘੇਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਿਕੈ । ਸੀ ਗੁਰ 
ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜਾਨ3:-ਹਰਿ ਕੋ ਭਗਤਿ ਸੁਨਤਿ ਭਰਮਾਨ3।੧੯॥ਬਿਧਿ 
ਨਿਖੇਧਿ ਕਰਮਨਿ ਬਿਵਹਾਰ' । ਯਹਿ ਨਹਿ ਸੈਤਨਿ ਕੇ ਬੀਚਾਰ” । ਵਹਿਰ 
ਕ੍ਿਆਂ ਪਿਖਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤਯਾਗੀ । ਅੰਤਰ ਬਿ੍ਤਿ ਕੋ ਨਹਿ ਅਨੁਰਾਗੀ।੨੦॥ 
ਤਜਿ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਬਾਤਨਿ, ਬੈਠਯੋ।ਸੁਨਿ ਆਮਿਖ ਕੋ, ਨਾਕ ਸੁ ਐਂਠਯੋਂ। 
ਬਿਧਿ ਨਖੇਧ ਤੇ ਕਰਿ ਕੈ ਬਾਹਰ” । ਚਹਿਯ ਮਿਲਾਵਨਿ ਤਿਸ ਕੋ 
ਜ਼ਾਹਰ-॥ ੨੧॥ ਇਮ ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਾਗੰ।ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਲ ਚਹਸਿ 

_ਉਪਕਾਰੀ । ਬੈਠਿ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜਬਿ ਰਹਜੋ । ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਹਿ, ਨ ਮੁਖ 
ਕਛੁ ਕਹ3ੋ ॥੨੨॥ ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿੰ ਤਾਂਹਿ ਰਸੋਈ।ਅਨਿਕ ਅੰਨ ਕੀ 
ਸਿਧ ਸਭਿ ਹੋਈ । ਬਾਲ ਪਰੋਸਜੋ ਪਾਇ ਅਹਾਰ । ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਮੂੰਗ ਕੀ 
ਦਾਰ ॥੨੩॥ ਫੁਲਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਿੱਤ ਕੇ ਸਨੇ । ਠਾਕਰ ਹੇਤੁ ਸੁਧਾਰਤਿ ਘਨੇਂ। 
ਅਪਰ ਸਲਵਣ ਪਾਇ ਕਰਿ ਪ੍ਰੰਮ । ਪ੍ਥਮ ਭੋਗ ਲਾਵਤਿ ਨਿਤਨੋਮ॥ 
੨੪॥ ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਸਾਬ ਅਛਾਦਕੋ ਥਾਰ । ਜਾਇ ਧਰਜੋ ਠਾਕਰ ਅਗਵਾਰ। 
ਘੰਟੇ ਸੈਖ ਬਜਾਇ ਬਿਸਾਲੇ । ਖਰੋ ਅਰਾਧਹਿ ਚਿਤ ਗੋਪਾਲੇ ॥੨੫॥ ਬਹੁਰ 
ਉਠਾਇ ਥਾਲ ਕੋ ਲਜਾਏ। ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰਿ ਜਬਹਿ ਦ੍੍ਗਿ ਲਾਏਆਮਿਖ 
ਦੋਖੜੋ ਬੀਚ ਅਹਾਰ । ਚਾਵਰ ਦਾਰੇ ਜੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ੨੬ ॥ ਡਾਲਿ 
ਮਸਾਲੇ ਗੀਧਜੋ ਨੀਕੇ । ਪਿਖ ਅਚਰਜ ਹੋਯਹ ਬਿਚ ਹੀ ਕੋ“ ।-ਇਹ ਕਯਾ 
ਭਯ ਨ ਜਾਨਜੋਂ ਜਾਇ । ਥਾਰ ਬੀਚ ਕਿਨ ਆਮਿਖ ਪਾਇ ॥ ੨੭ ॥ ਕਹਾਂ 
ਭਈ ਗਤਿ ਹੇ ਪੁਭੁ ਮੇਰੇ!-।ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰ ਮਹੈਤ ਘਨੋਰੇ।ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਚਿਤਵਤਿ ਬਾਤ ।-ਠਾਕਰ ਰੁਪ ਸ ਆਮਿਖ ਖਾਤਿ॥ ੨੮ ॥ ਤਿਨਹੁੰ 
ਭੌਗ ਆਮਿਖ ਕੋ ਲਾਯਹ । ਮਨ ਤਤ 
ਮਨ ਸੈਕਤਿ ਮੇਰ।ਮਿਲਿਬੋ ਤਜਾਗ ਰਹਜੋ ਇਸ ਬੇਰਾ॥੨੯॥ਭੋਗੜੋ ਭੋਗੁ ਸੁ 
੧ਵਿਧੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ । “ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ । “ਨਕ 
ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । “ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ । “ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। _ . 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੧੫੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸ ੪੭, 

ਠਾਕਰ ਬਨਿ ਕੈ । ਸ਼ੈਕਾ ਹਰਨ ਹੋਤ ਮਮ ਮਨ ਕੈ । ਇਸ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ 
ਕਾਰਨ ਕੋਈ । ਸਦਾ ਅਪ ਅਬ ਮਸੀਕਰ-ਤ ਸਬ ਜਗਾ ਦਿਸ 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਲਾਪ' । ਸਭਿ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਪੈ ਆਪ । ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਮਨਿ ਕ੍ਯਾ 
ਅਵਰੇਖਨਿ”। ਨੀਕੋ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਦੇਖਨਿ ॥ ੩੧॥ ਜਿਸ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਜ਼ਾਹਤਿ ਜਗਤ।ਕਰਤਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਲਖਹਿ ਜੁ ਭਗਤ। ਸਿੱਖਕ ਅਰਾਧੰਹਿ 
ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਜਿਸ ਕੌਪਪੁਰਹਿਂ ਮਨੋਰਥ ਹਿਤ ਸਭਿ ਕਿਸ ਕੋ ॥ ੩੨॥ ਬਿੱਤਿ 
ਅਥੈਰ ਕਰਤਿ ਨਿਤ ਲੀਲ੍ਹਾ । ਰਾਮਚੈਦ ਬਲਵਾਨ ਛਬੀਲਾ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ 
ਮਿਰਜਾਦਕ ਨੀਕੇਂ। ਕਰਨਹਾਰ ਸੇਵਕ ਕੇ ਜੀਕੇ ॥ ੩੩ ॥ ਪੁਨ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਏ ਅਵਤਾਗਲੀਲ੍ਹਾ ਕੀਨਸਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਤਥਾਂ ਇਨਹਂ 
ਜੇ ਬਡ ਭਏਆਜਯੁਧ ਧਰਤਿ ਜੁੱਧ ਜੈ ਕਏ॥੩੪॥ਯਾਂਤੇ ਲਖੀਯਤਿ ਹੈ ਇਹ 
ਆਦਿ। ਬੀਰ) ਸਤ ਧਰ ਕੀ ਸਮ੍ਿਯਦ । ਨਈ ਅਨੀਤ ਨ ਕੀਨੀ 
ਕੋਇ । ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੁਇ ਤਰਕੀ ਜੋਇ॥ ੩੫॥ ਸਮਰਬ ਕੋ ਨਹਿ ਦੋਸ਼ 
ਕਦਾਈ । ਸ਼ਿਵ ਸੈਘਾਰਕ ਸਿਰਸ਼ਟ ਸਬਾਈ“। ਸੁਤ ਕਥਤਿ ਮੁਨਿ ਮਹਿ 
ਦਭਿਹਾਸਾ।ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਹਲੀ ਸੁ ਬਿਨਾਸਾ” -॥੩੬॥ਇਮਬਿਚਾਰਕਰਿ 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀਗਰੁ ਅਵਤਾਰ ਜਾਨਿ ਕਰਮ ਟਾਰੀ । ਘਨ ਕੋ ਪਟਲ ਦੁਰਹਿ 
ਰਵਿ ਜੈਸੇ“। ਸੈਕ ਮਲੂਕਦਾਸ ਭਈ ਤੈਂਸੇ ॥ ੩੭ ॥ ਪਤਾ ਪਿਖਕੋ ਇਹ 
ਪੌਨ ਬਹੀ ਹੈਂ” । ਨਸਯੋ ਸੈਕ ਘਨ", ਪਿਖਯੋ ਸਹੀ ਹੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ 
ਲਾਲਸ ਬਡ ਜਾਗੀ।ਪਗਪੰਕਜ ਕੋ ਭਾ ' ਅਨੁਰਾਗੀ॥੩੮॥ਅਪਨਿ ਆਪ ਕੌ 
ਬਹੁਤ ਧਿਕਾਰਯੋ । ਬਹੁਰ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਅਸ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਯੋ।-ਕਲਿਜੁਗ ਮੈਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ । ਛਪੇ ਨਹੀਂ, ਸਭਿ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰ॥੩੯॥ਅਬਿ ਮੇਰੇ 

_ ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹਿਂ । ਆਪ ਹਕਾਰਨਿ ਮੋਕੋ ਠਾਨਹਿੰ । ਕਰਹਿ 
"ਸਮੂਹ ! "ਕੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ । ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦੀਆੰ ਪੁਰਨ ਵਾਲੇ । “ਮੁੱਢ ਤੋਂ । “ ਮੂਰਸੈ 
ਹੋਕੇ । $(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ (ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ” ਸੂਤ 
(ਬ੍ਰਹਮਣ) ਮੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । “ਹਲੀ (ਬਲਫੱਦੂ ਗਿਆ ਸੀ 
ਤੀਰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਗੋਂ ਸੂਤ ਅਦਬ ਲਈ ਨਾ ਉਠਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ 
ਆਇਆ ਤਾੰ ਉਸਨ] ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਤ ਨੂੰ । ₹ਬੱਂਦਲ ਦੇ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ _ 
ਸੂਰਜ ਲੁਕਿਆ ਹੋਯਾ ਹੋਵੇ । ਜੇਹੜਾ ਇਹ ਪਤੀਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੌਣ ਵਗੀ ਹੈ। 
ਕਾ ਬੱਲ ਨਸ ਹੋਗਾ । "ਸਹੀ (ਗਰ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ) ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ । 

ਐਂਪਾ:-ਕਰਨ ਹਾਰ ਹਿਤ ਸੇਵਕ 



ਹ ਸੂਰ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੭, 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਯ।ਰਾਖਹਿੰ ਲਾਜ ਦਾਸ ਲਖਿ ਲੋਯ-॥ ੪੦ ।। ਦੇਵ 

'ਮਨੋਰਬ ਧਰਿ ਕਰਿ ਬੈਸਾ । ਧਕਾਨ ਪਰਾਇਣਾ' ਥਿਰ ਜਢ ਜੈਸਾ। ਕਰਿ ਕੇ 
ਪ੍ਰੌਮ ਅਰਾਧਤਿ ਭਯੋ । ਤਨ ਕੀ ਸੁੱਧ ਬਿਸਰ ਤਬਿ ਗਯੋ ॥੪੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਤੈਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਨੰ॥-ਬੈਠਜੋ ਸਾਧ ਪ੍ਰਤੱਗਕਾ ਠਾਨੀ-। ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਸੈਤ ਮਲੂਕਦਾਸ ਬ੍ਰੰਧਿਵਾਨਾ ॥ ੪੨॥ ਤਿਸ ਕੈ ਮੈਗ 
ਮਿਲਨਿ ਹਮ ਚਾਹਤਿ । ਸੋ ਭੀ ਆਵਨਿ ਰਿਦੈ ਉਮਾਹਤਿ । ਸਿਵਕਾ ਲੇ 
ਜਾਵਹੁ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਹਮਰੋ ਆਵਨਿ ਕਰਹੁ ਪਰਕਾਸ਼ ॥੪੩॥ ਉਪਰ ਸਾਦਰ 
ਤਾਂਹਿ ਚਢਾਇ। ਆਨਹੁ ਹਮ ਸਮੀਪ ਤਿਹ ਜਾਇ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸ 
ਪਾਲਕੀ ਲੀਨਿ । ਗਏ ਬੂਝਿ ਕਰਿ ਜਹਿੰ ਥਲ ਚੀਨਿ ॥੪੪॥ ਨਮੋ ਕਰੀ 
ਗੁਰ ਕਹਿਵਤ ਕਹੀ । ਸੁਨਿ ਹਰਖਜੋ ਨਹਿ ਸ਼ੋਕਾ ਰਹੀ । ਭਯੋ ਅਰੂਢਿ 
ਪਾਲਕੀ ਮਾਂਹਿ । ਕਛ ਚੇਲੋ ਲੋ ਕਰਿ ਮੈਗ ਵਾਹਿਂ।੪੫॥ਆਨੰਦਾੱਮਗਨ 
ਸਹਿਤ ਬਡਿਆਈ । ਆਇ ਨਿਕਟਿ ਉਤਰਜੋ ਸਹਿਸਾਈ । ਪਰਯੋ ਚਰਨ 
ਪਰ ਮਸਤਕ ਧਾਂਰਿ। ਕਰਯੋ ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਉਚਾਰ ॥ ੪੬ ॥ ਵੰਹਰਾ ॥ 

“ਮਲੂਕਾ ਪਾਪੀ ਪੇਡਕੋ” ਭਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀ ਤੋਹਿ। ਭਗਤਿ ਲਿਖੀ ਥੀ 
ਅਵਰ ਕੋ ਪੁਭੁ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮੋਹਿ” ੪੭ ॥ ਸੁਨਿ ਮਲੂਕ ਤੋ ਦੋਹਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਕਰਨਾ ਧਾਰਿ । ਤਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਕੋ ਕਹਯੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ ਉਦਾਰ । 
॥੪੮॥ “ਸੁਨਿ ਮਲੂਕ ਹਰਿ ਕੈ ਭਗਤ ! ਨਹਿ ਰਾਖੋ ਮਨ ਦ੍ੋਹ। ਭਗਤ 
ਲਿਖੀ ਬੀ ਅਵਰ ਕੌ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਈ ਝੋਹਿ॥੪੯॥ਪਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰਕੇ 
ਦਰਸ ਕੋ ਭਯੋ ਨਿਮਗਨ ਅਨੰਦ । ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬੀਰ ਬਰ ਬਖ ਤਨ$ ਮਨ 
ਝਹ-ਗਕਾਨ ਅਮੰਦ[॥੫੦॥ਹਾਥਜੋਰਿ ਹੁ ਹੁਇਕਰਿਖਹੋਕਰਿਉਸਤਤਿ ਬਹ 
ਕਾਂਤਿ।/ਗੁਨ ਸਮੁੰਦ੍ਹਮੈਂ ਕਬੋਂ ਕਿਮ ਕਮਤਿ ਕੁਚੀਲਕ ਜਾਤਿ”॥੫੧।ਬਹ 
ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਲੋ ਗਯੋ ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਜ ਗਿਹ ਮਾਂਹਿ। ਸੇਵਾ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਕੀ ਕੀਨਿ ਦੀਨ ਬਨ ਤਾਂਹਿ॥੫੨॥ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਰਨ ਨਿ ਪਰਜੋ ਭੂਲ ।ਛਮਾ 

ਕਰਿਵਾਇ । ਹਰਯੋ ਭਰਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਮੋ ਆਪਨਪੋ ਸਵਲਾਇ॥ ੫੩॥ 
ਇਤਿ ਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੈ “ਮਲੂਕ ਦਾਸ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 

ਸਪਤਚਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ੪੭ ॥ 

ਆਸਰੇ । “ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਟੋਈ (ਗੱਲ)ਜਾ ਕਹੀ। “ਉਹ ਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਨਮ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ । “ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ੬ਤਨ ਉਤੇ ਸ਼੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਬੀਰ 

ਅਗ ਤੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਹਾਂ। ੧ ਪਾ:-ਅਨਦਿਨ । _1੫੩=ਅਰੰਦ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੧੫੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੮, 

ਰ ੪੮, (ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਬੇਈੀ ਪੁੰ ਜੋ] 
ਦੌਹਰਾ॥ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਠਾਇ।ਅਨਿਕ ਪੁਕਾਰਨਿ 
ਅਸਨ ਕੋ ਤਬਿ ਮਲੂਕ ਕਰਿਵਾਇ ॥ ੧॥` ਜੋਪਈ ॥ ਬਾਰ ਪਰੋਸਜੋ ਧਰੜੋ 
ਅਗਾਰੀ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ।ਨਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਵੋਂ। 
ਨ।ਹੋ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਦਰਸਾਵੋਂ ॥ ੨॥ ਆਜ ਪ੍ਤੱਖਜ ਦ੍ਰਿਗਿਨਿ ਕੇ 
ਆਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਭੋਗ ਲਗਾਵਨਿ ਲਾਗਾ । ਭਯੋ ਸਵਲ ਮੈਂ; ਗ੍ਰਿਹ ਚਲਿ 
ਆਏ। ਭੋਜਨ ਅਚਹਿੰ ਹੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ! ॥ ੩ ॥ ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਤਿਸ ਕੋਰਾ । ਭੋਜਨ ਅਚੜੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹੇਗ । ਭਯੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਸ਼ਟ 
ਨਿਵਾਗੇਪੁਨ ਸੇਵਾ ਕੀਨਸਿ ਹਿਤ ਧਾਗੇ।੪॥ਨਿਸਾ ਬਾਸ ਕਰਿਕੇ ਗੋਸਾਈਂ। 
ਜਾਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹ੍ਰੈ ਆਈ । ਆਦਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸੌਚ ਕਰਿ ਸਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੁ ਭਏ ਚਢੇਨਿ ਕਹੁ ਤਜਾਰੇ ॥ ੫ ॥ ਜੇਤਿਕ ਸੈਗਤਿ ਤਹਿ ਤੋ ਆਈ । 
ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਸਮਦਾਈ । ਜੋ ਜੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਰਾਖਨਿ ਕਰੀ । ਸੋ 
ਸਭਿ ਆਨਿ ਅਗਾਰੀ ਧਰੀ॥੬॥ਨਗਤਿ ਪਰ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਹੈ।ਦਾਸਨਿ 
ਕੀ ਅਪਦਾ ਸੁ ਹਰੀ ਹੈ । ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ । ਅਨਿਕ 

ਵਾਹਨ ਰੂਰੇ ॥੭॥ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸੈਗ ਚਲੰਤੀ। ਚਢਿ ਸਜੰਦਨ 
ਦਰ ਸਖਵੈਤੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਡੋਰੇ ਪਰ ਚਾਲੈ । ਜ਼ਰੀ ਸਿਤਾਰਨਿ ਦਿਪਤਿ 
ਜਿਲ €॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਾਸੀਆਂ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੀ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਲੋ 
ਅਸਵਾਰੀ । ਸਾਧਨਿ ਕੋ" ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਧਾਰੈ । ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਤੋ ਜਨਮ 
ਸੁਧਾਰੈਂ॥੬॥ਸਿਖ ਤੁਰਗਨਿ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ।ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਆਯੁਧ 
ਧਾਰਿ। ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਨਿ ਬਹਾਨਾ।ਕਰਨਿ ਹੇਤੁ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕਲਯਾਨਾ _ 
॥ ੧੦ ॥ ਨਿਤਪੁਰਤਿ ਮਾਰਗ ਜਾਇ ਅਗਾਰੀ । ਜੋ ਨਰ ਮਿਲਹਿ ਭਾਵਨਾ 
ਧਾਰੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਕਲ ਆਪਦਾ ਟਾਰੀ । ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ ਕੱਲਯਾਨ 
ਉਦਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਹਾਂ ਪਹੂਚੇ ਜਾਇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । “ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸਿੱਖਨਿ ਬਡ ਭਾਗੇ। ਪਰਮ ਛੇਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਲਾਗੇ ॥ ੧੨॥ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਬੇਨੀ ਸੈਗਮ” ਹੋਵਾ । ਪ੍ਥਮ ਜਾਇ ਤਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਖਰੋਵਾ। ਕਰਯੋ ਫਰਸ਼ ਪੁਨ ਗਏ ਅਸੀਨ। ਜੁਗ ਸਲਿਤਾ" ਦੁਤਿ ਦੇਖੰਨ 

ਵਰ) ਅਸ ਸਗਆ ਮਦ 

ਕਾਕਾ ਜਲਕ==ਸਾ ਸਾਕਤ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੫੭) ਰ ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰ੧ੂ ੪੮, 

ਕੀਠਿ॥੧੩॥ਜਲਉੱ”ਜਲ',ਇਕ ਸਮਾਮਲ” ਬਾਰੀ।ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਿਦਤਾਇ 
'ਮਮਬਾਰੀ। ਪਾਪ ਅਨੋਕਨਿ ਕਤਰਨਿ ਛੈਠੀ”। ਬਡ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਹੋਤਿ 
ਤ੍ਰਿਬੈਨੀਂ॥੧੪ਮਸਤ= ਰਜ? ਤਮ” ਤੀਨਹੁੰ ਕੇ ਰੈਗ ਮਨਹੁ ਬਿਦਤਿ ਹੁਇ 
ਉਠਹਿ ਤਰੇਗ । ਜਨ ਤੈਂ ਦੇਵਨਿ੯ ਕੋਰ ਸਰੀਰ । ਰਹੇਂ ਪੁਕਾਸ਼ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਨੀਰ ॥ ੧੫ ॥ ਮਨਹੁ ਤਿਸੇਧਕਾ” ਸੂਰਜ ਕੇਰੀ । ਪਾਪ ਤੋਮ ਤਮ ਹਰਤਿ 
ਘਲੇਰੀ"'। ਤੀਠੋ ਤਾਪ ਬਿਦਾਰਨਿ ਹੋਤ । ਤੀਨੋ ਰੈਗ ਧਰੇ ਦੁਤਿ ਦੇਤਿ ॥ 
੧੬॥ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕੀ ਅਤਿ ਹਇ ਸ਼ੋਭਾ । ਅਸ ਜਨ ਕੌਨ ਨ ਪਿਖਿ 
ਮਨ ਲੋਭਾ । ਪੁਥਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ।ਹੁਤੇ ਜੁ ਦਿਜ ਢਿਗ ਦਾਨ ਸੁ 
ਦੀਨਾ ॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਬਿੱਪ ਆਇ ਸਮੁਦਾਏ।ਸੋ ਭੀ ਲੈ ਕਰਿ ਦਾਨ 
_ਸਿਧਾਏ । ਬਿੱਪ੍ ਬ੍ਰੰਦ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਆਵਤਿ । ਜਾਤਿ ਨ ਛੂਛੇ,ਗੁਰੁ ਤੇ 
ਪਾਵਤਿ॥੧੮॥ਤਿਸੇ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ।ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਦਿਜਨਿ ਕਹੁ 
ਦਾਨਾ । ਜਿਤਿਕ ਸਮਿੱਗੀ ਗੁਰੁ ਕੇ ਪਾਸ । ਸਰਬ ਸੁ ਦੇਤਿ ਭਏ ਦਿਜ 
ਰਾਸ॥੧੯॥ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਸਹਿਤ।ਕਰੇ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਮਹਿਤ। 

_ ਅਪਰ ਸਰਬ ਨੇ ਮੱਜਨ ਕੀਠਿ।ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿੱਪ੍ਰਠਿ ਧਨ ਦੀਨਿ ॥੨੦॥ 
ਸੈਗਤਿ ਨੋ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ। ਇਕਠੇ ਹੋਤਿ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਲੈ ਲੀ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ । ਆਏ ਰਿਦੇ ਧਾਰ ਕਰਿ ਭਾਇਨ””॥ ੨੧॥ 
ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਗਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਧਾਰਿ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਿਕੀ 

_ ਅਧਿਕ ਰਿਬਾਏਸਭਿ ਸੈਗਤਿਨੰਬਾਕ ਅਲਾਏ॥੨੨॥।“ਹਮਰੇ ਭਾਗਨਿਕਰਿ 
ਤਮ ਆਏਦੀਨਬੈਧੁ ਸ਼ੁਭ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ।ਮੱਜਨ ਤੀਰਥ ਕੀਨਿ ਬਹਾਨ। 
ਆਏ ਕਰਨਿ ਹਮਹਿ ਕੱਲਯਾਨਾ। ੨੩॥ ਬਸਹੁ ਇਹਾਂ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ 

੧ਰੀਗਾ ਦਾ । “ਜਮਨਾ ਦਾ । ₹ਭਾਵ- ਸੁਰੱਸਤੀ ਉੱਵ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਹੇਠੋਂ ਆਕੇ ਏਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । “ਕਤਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਛੈੀ ਵਤ ਹੈ । “ਤਰ ਨਦੀਆਂ !ਰੀਗਾ 
ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ) ਦੇ ਮੰਗਮ । <ਸਤ ਦਾ ਢਿੱਟਾ ਰੈਗ ਹੈ । “ਰਜ ਦਾ ਲਾਲ । "ਤਮ ਦਾ ਕਾਲਾ । 
੯ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ) । "?ਤਿੰਨ ਸੋਧਿਆ (ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਮੈਧਯਾ) । 
੯੧ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀ । '੧ਬੁਰਬਾ । #ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 
ਵਲ ਮੰਗਤੇ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਹਮਨ ਹੀ ਹਨ, ਸਤਿਰ੍੍ਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨੈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ--ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤਿ_ਬਿਤਏ” ਪਰ ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ? 
ਇਹ ਵੇਂਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਲਜਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਤਜਾਗ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੌਢੀ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੮, _ 
'ਆਪ। ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਤਿ ਤੋਂ ਤਾਘਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਕੀ ਹੈ ਅੰਭਿਲਾਖ। 
ਅਪਨ ਭਲੇਂ ਹਿਤ ਹਮ ਨੈ ਭਖਾੰ ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਜੋ//ਹਮਹੁੰ ਰਾਖਿਬੋ ਤੁਮ ਨੇ ਕਹਯੋ। ਜਾਨੋ ਤੀਰਥ ਕਰਨਿ ਅਗੇਰੇ।ਹੈ 
ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਡੇਰੇ! ॥੨੫॥ਸੁਨਿ ਮੈਗਤਿ ਨੇ ਪੁਨਹਿ ਬਖਾਨਾ(ਤੀਰਥ 

ਨਰਨਿ %ਘ ਨਾਨਾਂ।ਤੁਮਰੋ ਹੋਇ ਸਪਰਸ਼ਨਿ ਜਬੈਪਾਵਨ ਹੋਤਿ 
ਨਾਸ਼ ਅਘ ਸਬੈ॥ ੨੬ ॥ ਤੀਰਥ ਗਨ ਕੋ ਕਗੰਨ ਪੁਨੀਤ । ਗਮਨਤਿ 
ਹੋ ਇਮ ਬਿੱਛਾ ਚੀਤ । ਤਊ ਕਾਮਨਾ ਸੈਗਤਿ ਕੇਰੀ । ਪੂਰਨ ਕਰਿਬੇ 
ਉਚਿਤ ਬਭੇਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ, ਕੋ ਦਿਨ ਰਹੀਂਅਹਿ । ਬਹਰ 
ਗਮਹੁ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਹੀਅਹਿਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹਮਰੇ ਆਸ।ਤੁਮ ਪੂਰਹ 
ਧਾਰਤਿ ਭਰਵਾਸ? ॥ ੨੮ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕਾਨ । ਮਾਨਯੋਂ 
ਰਹਨਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ । ਏਕ ਹਵੇਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੀ । ਸਭਿ ਸ਼ੈਗਤਿ ਨੌ 
ਦੀਨਿ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ੨੯ ॥ ਤਹਾਂ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਸਿਧਾਰੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੁਤਿ 
ਸੌਜ' ਉਦਾਰੀਬਸੇ ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕੋ ਬੀਯਦਰਸਤਿ ਭਏ ਊਚ ਅਰੁ 
ਨੀਚ ॥੩੦॥ ਕਰਹਿ ਤਿਬੇਨੀ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ।ਨਿਤ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਗਨ ਆਨਿ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗਾਮ ਨਗਰ ਜੇ ਔਰ । ਖ਼ੈਗਤਿ ਬਹੁ ਆਵਹਿ 
ਤਿਸ ਠੌਰ ॥ ੩੧॥ ਅਰਪਹਿੰ ਭੇਟ ਦਰਸ ਕਰਿ ਜਾਇ । ਦੇਗ ਅਖੰਡ” 
ਅੰ ਸਬਦਾਇ। ਤੀ ਕੀਨਿ ਹਵੇਲੀ ਬਾਸ । ਡੇਰਾ ਸਰਬ ਤ੍ਰਿਬੇਨੀ 
ਪਾਸ ॥ ੩੨ ॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਸੁ ਬਸਤਿ ਬਿਤਾਏ । ਏਕ ਸਮੈਂ ਬਿਤਿ 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਚ਼ਲਿ ਕਰਿ ਆਈ । ਕੀਨਿ ਜਾਚਨਾ 
ਸੁਤ ਅਗਵਾਈ॥੩੩॥“ਸੁਨਹੁ ਪੁੰਤਰ[ਲਾਲਸ ਮਮ ਉਰ ਕੀ । ਅਰ ਬਾਨੀ 
ਹੈ ਤਵ ਪਿਤ ਗੁਰੁ ਕੀ । ਯਾਤੇ ਰਹੋਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਸਦਾ । ਤਿਨ ਕੋ ਬਾਕ 
ਨ ਨਿਵਲਹਿ ਕਦਾ ॥ ੩੪॥-ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵੈਤ ਭੁਜ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਂ ਸੁਰਮਾ 
ਪਰਉਪਕਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ ਜਿ ਗੁਰੁ ਹੈਂ । ਸਕਲ ਗੁਨਨਿ 
ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਰਪੁਰ ਹੈਂ ॥ ੩੫ । ਸਭਿ ਕੌ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਰੋ । ਸਭਿ ਕੋ 
ਨਾਮ ਕਰੋ ਉਜਿਯਾਰੋ। ਅਸ ਸੁਤ ਉਪਜਹਿ ਸਦਨ ਤੁਮਾਰੇ-। ਖਸ਼ਟਮ 
ਗੁਰ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥ ੩੬॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਬਜ਼ ਸੈਂ ਅਭਿਲਾਖੀ। 
ਤੋਹਿ ਪੁੱਤ ਕਬਿ ਦੇਖਵਿ ਆਂਖੀ। ਸੋ ਦਿਨ ਕਬਿ ਹੋਵਹਿ ਮੁਝ ਆਈ।ਰਹੋਂ 

ਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਪਾਪ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨ਮਸਬਾਬ ਸਮੇਤ । ਦਅਤੋਟ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੪੧੫੯ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੯, 
ਪ੍ਰਤਮਖਿਤਿ ਨਿਤ ਅਧਿਕਾਈ ॥੩੭॥ ਸੁਤ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਲੋਕਰਿ ਗੋਦ । ਕਰੋਂ 

_ਦੁਲਾਗਨ ਪਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦਹੇ ਸਪੁੱਤ੍| ਇਹੁ ਮੇਰੀਂ ਆਸਾ।ਖੂਰਨ ਕਰਹੁ ਦੇਹ 
ਸੁਖਰਾਸਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅਹੈਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਾਵਦ।ਤਵ ਨੌਦਨ ਕੋ ਦਰਸੋਂ 
ਤਾਵਦ।ਸਨਿ ਜਨਨੀ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਖ ਤੇਂ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਏ 
॥੩੯॥ “ਹੈ ਜਨਨੀ ! ਜੁ ਮਨੋਰਥ ਤੋਹੀ । ਪੌਤ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੋ ਸੁਖ ਹੋਹੀ। 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਅਕਾਲਾ॥ ੪੦ ॥ 
'ਏਕੈਕਾਰ ਜੋਤਿਯਨਿ ਜੋਤੀ । ਚੇਤਨਤਾ ਸੰਭਿ ਘਟਨਿ ਉਦੋਤੀ । ਤਿਸ 
ਅਧੀਨ ਇਹ ਤੋਰੀ ਆਸ਼ਾ । ਪੂਰਨ ਕਰਹਿ ਹਮਹੁੰ ਭਰਵਾਸਾ । ੪੧॥ 
ਜਬਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਦੀਨਨ ਦਾਨੀ । ਦੇ' ਸੁਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨੀ । 
ਸਮਾਂ ਸਮੀਪ ਪਹੂਚਕੋ ਆਈ । ਨਿਤ ਅਰਾਧਿਬੇ ਮੈਂ ਮਤਿ ਲਾਈ ॥ ੪੨॥ 
ਦਯਾਸਿੰਧੁ ਕਰਿ ਦਯਾ ਪਠਾਵੈਂਅਪਨਿ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਅਬਿ ਪਾਵੈਂਸੁਨਤਿ 
ਪ੍ਰਸਨ ਨਾਨਕੀ ਹੋਈ । ਮਨੋਂ ਰੈਕ ਲੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕੋਈ ॥ ੪੩॥ ਨਿਜ 
ਅਨਕੂਲ ਪੁੱਤ ਕੇ ਬੈਨ । ਸੁਨਤਿ ਲਖੀ-ਅਬਿ ਦੋਖੋਂ ਨੰਨ-। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਚੋਦ । ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਹਤ ਬਿਲੈੰਦ॥੪੪॥ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਲਗਾਇ ਸਮਾਧਨਿ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਤ ਹਿਤ ਕਰਹਿ ਅਰਾਧਨ । ਰਹੇ 
ਪ੍ਰਯਾਗ ਤ੍ਰਿਬੇਨੀ ਤੀਰ। ਨਿਤ ਆਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਤੀਰ ॥ ੪੫ ॥ ਇਮ 
ਸ਼ੀ ਤੋਗਬਹਾਦਰ ਕਥਾ । ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਖਾਨੀ ਤਥਾ। ਅਥਿ ਸ਼ੀ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਵਨਿ।ਬਰਨਨਿ ਕਰੋਂ ਸੈਤ ਮਨ ਭਾਵਨਿ ॥੪੬॥ ਲੇ ਆਗਜਾ 
ਪਰ੍ਭੁ ਕੀ ਜਿਮ ਆਏਪੂਰਬ ਜਨਮ ਜਥਾ ਤਪ ਤਾਏ।ਸੋ ਅਥਿ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ 
ਗਨਖਾਨੀ। ਸ੍ਰੋਤਨਿ ਕੋ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਦਾਨੀ ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗਿੰਬੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਗਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ 
ਅਸ਼ਟ ਚਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ॥ ੪੮ ॥ 

੪੯. [ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੂਰਬ ਤਪਸਾ ਕਰਨਿ ਕੀ ਕਹੌਂ ਕਥਾ ਗੁਰ ਪੂਤ” । ਪੂਰਬ ਕਰਿ 
ਹੋਂ ਅੰਤ ਲੌ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੀਰਤਿ ਪੂਰ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੁਨੀ ਬੋਸ਼ ਧਰਿ 
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਆਪਹਿਂ। ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪਨਿ ਕੌ ਤਾਪਾੰਹੇਂ। ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਪਰ- 
ਬਤ ।ਿਸਤਾਰਾ”। ਝਰਨੇ ਝਰਹਿਂ ਅਨੇਕ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ੨॥ ਨਿਸ ਬਾਸਰ 
"ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਖੇ ਤਪੱਸਜਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਤ ਤੀਕ । ਵਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੬੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੯, . 

ਜਿਨ ਮਹਿੰ ਧੁਨਿ ਭਾਰੀ । ਸੂੰਦਰ ਬਿਮਣਨ ਪ੍ਰਵਾਹਤਿ ਬਾਰੀ" । ਕਹੂ ਬੇਗ 
ਸੋਂ ਚਲਹਿ ਸ ਜ਼ੋਰ । ਕਹ ਕੁਮਰਕਾ ਪਗੰਹੇ ਬਿਲੌਰ” ॥ ੩॥ ਫਟਕ' 
ਸਮਾਨ ਸੁੱਛ ਜਲ ਸੁੰਦਰ । ਨਾਰੇ” ਬਹੈਂ ਮੀਨ ਗਨ ਅੰਦਰ। ਕਹੂ ਵੇਨ” 
ਉੱਜਲ ਬਿਧਿ ਰੂਰੈ । ਕਿਤ ਸੁਨੀਯਤਿ ਧੁਨਿ ਦੂਰਹਦੂਰੇ= ॥ ੪ ॥ ਅਨਿਕ 
ਧਾਤ ਤ ਚਿੱਤ੍ਤਿ ਗਿਰਵਰ ।ਪੀਤ; ਰਕਤ,ਅੰਜਨ ਕੋ ਸਮਸਰ” । ਦੁਰਬਾ 
ਸਮ ਬੈਡੂਰਜ ਜਹਿਵਾ” । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਅਔਸ਼ਧਿਂ ਤਹਿਂਵਾ ॥ ੫ ॥ 
ਸੁੰਦਰ ਥਲ ਜਹਿਂ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ।ਤੁੰਗ ਸਖੈਡਲ"ਪਾਂਤਿ ਉਦਾਰਾ।ਚਾਰੋਂ 
ਓਰ ਨੀਰ ਤਹਿ ਫਿਰਿਹੀ । ਗੱਰਆਵਲ ਸਭਿ ਥਲ ਮਨ ਹਰਿਹੀ ॥ ੬॥ 

ਵਲਨ ਬਾਰੀ"' ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹਿ ! ਰੈਗ਼ ਰੋਗ ਕੇ ਬਿਗਸੇ'” ਤਾਂਹਿ। ਮਹਾਂ 
ਸੁਗੈਧਤਿ, ਭੌਰ ਰੁਜਾਗੰਤਿ । ਸੀਤਲ ਮੰਦ ਬਹਤਿ ਬਰ_ਮਾਰੂਤ"” ॥ 7 ॥ 
ਪਿਖਤਿ ਬਿਲੋਚਨ ਆਨੰਦ ਦਾਨੀ । ਰਚਨਾ ਮਨਹਰ ਰੈਧਨਿ ਸਾਨੀ” 
ਮਿਦਲ ਦਲਨਿ ਕੋ ਪਰੇ ਬਛੌਨੋੇਰਕਤ ਬਰਨ ਕੋ ਦੀਖਤਿ ਲੌਨੋ'॥੮॥ 

ਵੱਲ ਮਧੁਰੇ ਬਹ ਸ੍ਰਾਦ ਬਿਸਾਲੋ । ਅਲਬਾਲਤਿ ਤਰ ਬਲ ਜਲ ਚਾਲੋ'” 

ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਸੇਵਤਿ ਜਿਸ ਕੋ ਨੀਤਾ। ਸਰਬ ਜੈਤ ਤੇ ਭੈ ਸਭਿ ਬੀਤਾ” 
_॥੯॥ ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਅਨੰਦ ਘਨੌਰਾ । ਬੈਰ ਬਿਸਾਰਯੋ ਆਪਸ ਕੇਰਾ । 

ਬਿੱਛਨ ਕੇ ਸੈਬੂਹ ਬਹੁ ਖਗੇਖਰ ਸ੍ਰਾਦ ਵਲ ਦਲਕਲ ਹਰੇ'॥੧੦॥ਸਾਲ ' 
ਸਰਲ/ਬਦਰੀ”ਕਚਨਾਲ” ।ਨਾਲਕੇਰ,ਬ੍ਰਿੰਦਲਾ”, ਕ੍ਿਤਮਾਲਾ" । 

੧ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਲ । “ਉਜਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ । “ਬਿਲੌਰ [ਸੈਸ:,ਸੂਟਕ] । “ਨਾਲੇ । “ਬੱਗ। “ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਤਕ । (ਅ) (ਕਿਤੇ) ਦੂਰ ਤੇ (ਕਿਤੇ) ਨੇਕੇ । [ਹਦੂਰੈ=ਨੇੜੇ] । “ਪੀਲੇ, ਲਾਲ। ਸੁਰਮੇ ਵੇਤ 

(ਕਾਲੇ) । “ਹਰੀ ਮਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ । “ਦਵਾਈਆਂ (ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆੰ) । "ਉੱਚੇ 

ਬੜੇ । "ਵੁਲਵਾੜੀਆਂ । "“ਖਿੜੇ ਹਨ (ਫੂਲ) । "'ਸੇਸ਼ਟ ਵਾਯੂ । ਮਨੋਹਰ ਰਚਨਾਂ 
ਸੁਰੀਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ । "“ਲਾਲ ਟੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । "ਬ੍ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ 

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਚਲਦਾ ਹੈ । "ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਨਿਡਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

“ਦਸੁੰਦਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸੁਵਾਦਲੇ ਫਲ ਵਾਲੇ । "੯ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਛ । “ਸਿੱਧੇ। (ਅ) 

ਕਾਸ਼ਟ ਯਾ ਪਿਤੇਂਦੂ_ ਨਾਮੇ ਲਫ। ਹੱਥ ਕਵਿਤਰੀ ਈਂ ਕੋਸ | (ਤਵੀ ਹਸ ਵਿ 
ਬਰੋਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ” ਹੈ। “ਬੇਰ । “"ਂਕਚਨਾਰ ( ਜਿਸ ਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦ ਰਾਇਤਾ ਪੈਂਦਾ 

੨ਬਨਜਲੀਏਰ । “#ਬਿਦੁਲ=ਜਲਬੈਂਤ ; ਦੇਖੋ ਕਵਿ ਜੀ ਚ ਕੋਸ਼] । "“ਅੰਬਲ ਤਾਸ । 
#ਪਾ:-ਕਾਰੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੧੬੧) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੪੯. 
ਮਾਲਿਕ ਪਿਚ', ਫਲਰਹਾ'; ਰਸਾਲਾਂ । ਫ਼ 5੫ ॥ 
੧੧॥ ਸਿੰਦੁਕ% ਤਿੰਦੁਕ”, ਮਧੁਰ; ਤਮਾਲਯਕਦਰ'”, ਖਦਰ' ਬਟ””%, 

ਕਤੈਮਾਲ'” । ਕੁਲਕ", ਤਿਲਕ“, ਚਲਦਲ'$, ਸ ਕਦੈਬ'” । ਝਾਤ- 
ਪੋਝ"' ਸਿੰਸਪਾ'€ ਕਦੇਬ, ॥੧੨॥ ਖਰੇ”, ਮਧੂਕ”, ਉਦਾਲਕ” ਹਰੇ । 
ਹਰੇਤਪਤ”, ਚੈਪਕ”“ ਗੈਧ ਬਰੇਂ੯ । ਬਰੇ ਲਤਾ ਇਕਸਾਰੇ ਜਰੇਂ? । ਜਰੇਂ 
ਨ ਕਬਿ"; ਅਸ ਤਰੁ ਬਰ ਖਰੇ” ॥੧੩॥ ਖਿਰਣੀ””ਅਰਣੀ”, ਬਰਣੁਝਾ 

_ਬਿਕੀਰਣ”'। ਕੀਰਣ”', ਸਪਤ ਪਰਣ”“ ਬਿਸਤੀਰਣ'€ । ਅਰਜਨ”, 
ਕੁੰਦਾਂ, ਕੁੰਭਾਂ<, ਕਾਰੇਭਾ”” । ਰੈਭਾ”, ਭੂਰਿੰਡੀ”' ਸੁ ਅਚੇਭਾ ॥ ੧੪॥ 
“ਨਿੰਮ [ਮਾਲਕ,ਪਿਚੁਨੰਦ ਦੋਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।ਅਮਰ ਕੋਸ਼] (ਏ) ਪਾਠਾਂਤ-ਮਾਲ ਕਪਿਬ 
ਮਾਲ=ਵਣ । ਕਪਿਬ=ਕੱਥ ਦਾ ਪੇੜ।“ਪਾਟਲ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਿਛ [ਸੈਸ&ਫਲੇਰੁਹਾ] । ₹ਅੰਬ । “ਕੌੜਾਂ 
ਸਿੰਮਲ । “ਨਾਗ ਕੇਸਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਕਤ ਬ੍ਰਿੰਛ ਯਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੰਪਾਂ 
ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । (ਅ)ਜਾਇਫਲ । 5ਮੈਭਾਨੂ[ ਅਮਰ ਕੋਸ਼] “ਤੇ'ਦ।ਜਿਸ ਦੀ ਲਕੜੀ ਆਬਨੂਸ 
ਕਹਿਲਾਉਂ ਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਪੀਲਕ । ਮਧੁਰ=ਜੀਵਕ-ਬ੍ਰਿਛ, ਮਹੂਆ, ਨੰ ਗਲੀ ਬੇਰ, ਬਾਂਦਾਮ 
ਬ੍ਰਿਛ (ਅ) ਪਾ:-ਮਧੁਕ=ਮੁਲੱਠੀ, ਮਹੂਆ । ੯ਤਮਾਲ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ) । "“ਚਿਟੀ ਖੈਰ । "ਬਰ । 
"ਜਬੋਹੜ । “੩ਕਰੈਜ ਬ੍ਰਿਛ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੜਦਾ ਹੈ [ਸੈਸ:, ਨਕ੍ਰਮਾਲ] । '$ਕੁਚਲਾ ਯਾ 
ਕਾਕੇ ਦੂ/"'ਸ਼ਰੀਮਤ ਨਾਮੇ ਬੂਟਾ (ਅ) ਪੁੰਨਾਂਗ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ,(ਏ) ਫੁਲਾਗ"$ਪਿੱਪਲ। ਇਕ 
ਬਿੱਛ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪੀਲੇ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼੍ ਜੀਂ ਚੀਰ ਲੈਂਕੇ ਇਸੇ 
ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ । "ਹਰਿੰਡ। (ਅ। ਛਿੱਛਰਾ, ਪਲਾਸ਼ [ਸੈਸ:, ਵਾਤਟੋਬ] । “੯ਟਾਹਲੀ । “”ਬਹੁਤੇ 
(ਸਮੂਹ) । ”ਬ੍ਰਿੰਦਾਲ ਝ੍ਰਿਛ. [ਯਥਾ:-ਏਣੀ, ਖਰਾ,ਗਰੀ, ਦੇਵਤਾੜ,ਜੀਮੂਤ । ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੋਲ਼ੇ | 
੨੨ ਮਹੂਆ (ਅ) ਮੁਲੱਠੀ । “੩ਲਸੂੜਾ [ਸੈਸ:, ਉਦਰਾਲ] । ਦਮੂਣੀ [ਸੈਂਸ:, ਹਰਿ=੍ ਪਰਣ] (ਅ) 
ਤਪਤ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਏ ਹਟ ਤਪਤ ਚੈਪਕ=ਹਰੇ ਪੱ ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੇਬਾ।”“ਹੇਮ ਪ੍ਸ਼ਪਕ ਅਬ 
ਦਾਰ ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ . "$ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੈ, 
ਹਰਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੈਪਕ ਨਾਮੇ ੍ਛਿ। ਇਹ ਪਦ ਚੰਪਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਇਛ 
ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੈਬੇਲੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ”ਵੌਲਾਂ ਨਾਲ (ਵਵੇ=) 
ਵੇਰ ਹੋਏ (ਮਾਨੋ'! ਇਕ ਸਾਰ ਜਤੇ ਹੋਏ'। ”ਸੁਕੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ”੯ਐਸੇ ਸੇਸ਼੍ ਬ੍ਿਛਿ ਖੜੇ ਹਨ। 
੨੭ਨਿਮੋਲੀ ਵਰਗੇ ਇਕ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਾ ਪੇੜ/₹'ਇਕ ਬਿਛ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਯੱਗ ਵਿਚ ਕੈਮ 
_ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਮੰਬਿਕਾ । ਤਿਕ੍ਰਤ ਸ਼'ਖ ਬ੍ਰਿਛ [ਅਮਰ ਕੋਸ਼ੇ] “ਅੱਕ । ₹9ਖਿੰਡੇ ਹੋਂਏ। 
(ਅ) ਸ਼ੂਰਾਣਾਲੀ ਬ੍ਰਿਛ [ਸੈ:, ਕਰੁਣ | ₹“ਛਤਵਨ ਦਾ ਦੂਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ >ਚ, ਸਪਤ£ੜਾ । (ਅ) 

। ੬ਫੋਲੇ ਹੋਏ । ₹' ਨਦੀ ਸਰਜ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਿਛ । ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੈ 
ਹੈ। (ਅ) ਕਾਹੇ । ੩੮ਮਰਤਬਾਨ । ੩੯ਗ੩ਛ । ੪੦ਕਾਕੁਨੀ, ਚੰਦਾ|ਅ. ਰ ਕੇਸ਼] । ੪੧ਕੇਛ । ਭਕਸ੍ਰੀ ਹਸਤਨੀ [ਸੇਸ., ਭੁਉੰਡੀ 

ਅਮਰ ਕੇਜ਼ ਨੇ ਭੁਰੁੰਡੀ ਨਾਮ ਅਰਵੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰ ਕਈ ਕੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੬੨) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੪੯, 

ਨੀਚਲਵਲ'; ਗੁਲਰ', ਚ ਕਨੌਰ” । ਨੌਰ ਨੋਰ ਮੁਦਪਰਨ” ਘਨੋਰ“। 
ਬੀਰਬ੍ਰਿੱਖ; ਚੈਤਕੀ”, ਬਹੇਰਾਂ । ਹੇਰਾ ਜਿਨ ਦੇ ਮੋਦ ਬਡੇਰਾਂ ॥ 
੧੫ ॥ ਕਟਜ" ਕਟੈਨਟ"; ਸੀਤਾ"; ਬੈਜਲ” । ਜਲ ਜੁਤਿ" 

ਅਕਲਾਂ 

ਰਾਇਿਬੋਲ', ਤਰ ਮੌਜਲ'੬ । ਤਲ“; ਛਿਤ"'; ਕੇਸ, ਮਾਲਤੀ'”ਂ 

“ਸਮੁੰਦ ਫਲ ਨਾਮੇ ਬਿਛ [ਸੈਸ: ਨਿਚੁਲ] । “ਗੁੱਲਰ; ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਝ੍ਰਿਛ ਹੈ । 
੩ਕਨੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ [ਸੈਸ:, ਕਣੇਰ] । ਬਨਮੂੰਗ । ਮੁੰਗਫਲੀ [ਸੈਸ:, ਮੁਦਗ੍ਪਟ੍ਣੀ] । “ਵਡੀ 
(ਅ) ਗਨਿਯਾਰੀ ਨਾਮੇ ਬੂਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਰਣੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । #ਭਿਲਾਵਾ [ਸੈਸ , 

ਵੀਰਤਰੁ] । ਵੀਰਤਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ:-ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ, ਅਰਜੁਨ ਝ੍ਰਿਛ ਦੀ ਇਕ 
ਜਾਤੀ, ਪਿਆ ਸਾਰ, ਸ਼ਰ ਨਾਮੇ ਘਾਸ; ਵੀਰ ਨਾਮ ਖਸ, ਕਾਲੀ ਮਰਚ; ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੂਲ; 
ਆਲ ਬੁਖਾਰਾ; ਕਰੈਜ, ਕਨੇਰ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 'ਹਰੀੜ, ਪੀਲੀ ਹਰੀੜ [ਸੈਸਾ, 

ਚੇਤਕੀ।। ਦਬਹੇੜਾ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । “ਕੁਰਯਾ, ਇੰਦ੍ਰ 
ਜੇਂ । "ਸਕੋਨਾਕ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਿਛ, ਸਾਖੋਨ । "ਸੀਤਾ ਫਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਸ਼ੀਤਾ 
ਨਾਮ ਅਮਲਤਾਸ ਦਾ ਬੀ ਹੈ । (ਏ) ਕਕਹੀ ਦਾ ਬਣਾ।(ਸ) ਪਾਤਾਲਗਾਰੜੀ ਵੇਲ। "ਗਿਆਨੀ 

ਅਰਥ ਮੌਲਸਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਅਮਰ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਤਿਨੀਸ਼, ਬੈਂਤ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬ੍ਰਿਛ ਇਸ 

ਦੇ ਪ੍ਯਾਯ ਵਾਚੀ ਪਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । (ਏ) ਵੈਜਲ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੜ੍ਹਲ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਦੇ ਫੁਲ ਸੁਹਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ [ਸੈਸ: ਵੇਜੁਲ] । (ਸ) ਸੀਤਾ ਵੈਜ੍ਲ=ਦੇਇ ਨਾਮ 
ਬੈਂਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਯ ਵਾਚੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ । “$ਜਲ= 
ਸੁਰੀਧਬਾਲਾ ਨਾਮੇ ਬੂਟੀ । ਜੁੜਿ=ਸਮੇਤ । "ਰਵੇਲ । ਵੱਡਾ ਚੰਬਾ । "ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇਛ । (ਅ) ਇਕ ਜਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ । (£) ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਮੰਡਪ ਯਾ ਕੌੌਜ । "“ਤਾੜ ਦਾ ਝ੍ਿਛ । "'“ਕਰਜ ਯਾ ਕਰੋਜ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਕੈਜਾਂ ਬੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ । ਕਰੁੰਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਚਕਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । | ਸੈਸ: ਛਿਤ੍ਰਿ]। 
“੯ਕੇਸੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੇੜ, ਛਿੱਛਰਾਂ । ““ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਦੱਲ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਫੁਲਦੇ ਹਨ । ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਜਸ ਦੀ 

ਉਪਮਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੇਲ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਤੇ ਚੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਲੇਦੀ 
ਹੈ । ਹਿਮਾਲਯਾ ਦੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ 
ਯਤਨ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । (ਅ) “ਤਲ ਛਿਤ ਕੇ ਸੁ ਮਾਲਤੀ ਜਾਲ ਦਾ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਐਉਂ 

ਅਰਬ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਤੀ (ਆਦਿ ਲਤਾ) । ਪਤਾ 

ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਤੀ ਆਮ ਚੈਂਬੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
#ਪਾ:-ਕਿੰਸਮਾਲਤੀ। _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੬੩) . ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੪੯. 

ਜਾਲ' । ਜਾਲਇੰਗਦੀ” ਖਰੇ ਬਿਸਾਲ॥ ੧੬ ॥ਉਤਕੇਟਕ, ਸਮੈਦਨ' 
`ਸਹਿਕਾਰ'ੱ । ਸਨੀ”, ਸਸੇਬਰ'”ਂ, ਸਾਵਰ੯, ਸਾਰ'?। ਜੈਬੂ' ਰੁਚਿਰ”” 
ਮਾਲਤੀ” ਤਾਲ" । ਤਾਲ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਨਾਲ“ ॥ ੧੭ ॥ ਦੇਵ- 
ਦਾਰ, ਅਮਰੂਦਕ"; ਸੇਵ“ । ਸੇਵਤਿ ਖਗ ਜਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵ'੯। 
ਜ਼ਰਦਾਲੂ””, ਅੰਗੂਰ ਉਦਾਰ"ਦਾਰਮ”, ਨਾਗਰੈਗ ਫਲ ਭਾਰਾ”॥੧੮॥ 

ਸ੍ਰੈਯ॥ਕੌਰਨਿ“ ਕੇ ਮੁਖ ਚੈਂਦਮੁਕਲੈ”ਬਿਕਸੇ ਰੇਗ ਫੂਲ ਨਿਕੋਰਨ” 
ਕੋ।ਕੋਰਨਿ ਕੇ ਧਰਤਾ ਬਹ ਰਾਜਤਿ ਬਾਜਤਿ ਪਾਤ ਪਤੋਰਨਿ"ਕੇਤੋਰਨਿ 
ਕੋ? ਨਹਿ ਦਾਇ ਬਡ ਫਲ ਬੂਟ ਬਿਸਾਲ ਬਿਜੋਗੰਨ”' ਕੇ । ਜੋਰਨ ਕੇ” 
“ਵਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਲੂ ਦਾ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ [ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਲ਼ ] । "ਜੀਆ ਪੋਤਾ [ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ]। 
(ਅ) ਤਾਪਸਤਰੂ [ਅਮਰ ਕੋਸ਼] (  ) ਹਿੰਗੋਟ, ਮਾਲ ਕੈਗਣੀ [ ਹਿੰਦੀ ]। ਤਖੜੇ ਹਨ ਉੱਚੇ 
ਉੱਚੇ । “ਤਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । [ ਸੈਸ:9 ਉਤ ] ( ਅ ) ਹੀਸ; 
ਗਰਨਾ । “ਤਿਨਿਸ਼ ਬ੍ਰਿੱਛ । ਪੁੰ ਤੂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੈਜੁਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆ ਚੱਕਾ ਹੈ (ਅ ) 
ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਣ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅੰਬ । “ਜੇਡ । | ਸੈਸ:, ਸ਼ਮੀ|। 

ਦਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ। ਅਸ਼੍ਕਰਣੀ ! [ਸੈਸ: ਸਸਯਸੰਵਰ]। ੯ਲੋਧ ਬ੍ਰਿੱਛ [ਸੈਸ:, ਸ਼ਾਵਰ 1 

੧੦ਚਰੇੱਜੀ ਦਾ ਪੌਦਾ । ਸੈਸ:, ਮਾਰ | । (%) ਬਾਂਸ । [ਸੈਸ:, ਨੂ ਕਸਾਰ ] । ""ਜਾਮਨੂੰ । ̀ਸ੍ਰਾਦੀਕ। 

੧੧ਲਤੀ ਅੱਗੇ.ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਏਬੇ ਮਤਲਬ “ਮਾਲਤੀਵਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਫਲ _ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਅੰਕ ੧੬ ਵਿਚ ਆਏ ਮਾਲਤੀ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੰਬੇਲੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਏਥੇ ਮਧੂਮਾਲਤੀ ਅਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਤਾੜ ਬ੍ਰਿੱਛ । ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਹੋਣੇ ਵਾਨੀ 
ਇਕ ਤਾੜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ (“੭੧ ੧੩੪) "ਸੂਦੁਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਲਾਉ । 
“੬੯ ਉਦਾਰ, ਦਿਆਰ । "ਅਮਰੂਦ । "'ਸੇਉ, ਸੇਬ । “ਅਮਟੂਦਕ £ਉ” ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿੱਠੇ ਸੇਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਠੇਂਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਐਖਧੀ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਮਰੂ ?ਉ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ. ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ । “ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਗੋਲ ਆੜ੍ਹ । ਆਤੂ ਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੈ ਵਿਚਕਾਰ 
ਇਕ ਫਲ ਹੈ । ਕਦੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੂਚੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈੱਦੇ 
ਹਨ । “ਦਾਖਾ ਵਡੀਆਂ । ਭਾਵ ਲੰਮੇ ਅੰਗੂਰ । “”ਅਨਾਰ । “ਨਾਰੈਗੀ । #ਵੇ ਫਲ ( ਅ) 
ਢਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ । ““ਕਲੀਆਂ [ ਸੈਸ:, ਕੋਰ, ਕੋਰਿਕ ] । ਸਮੂਹ । [ ਸੈਸ:, ਚਯ ]। 
੧੭,ਮਧਖੁਲੇ | ਮੈਸ:, ਮੁਕਲਿਤ=ਅਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਲੀ]। "ਨਵੇ ਨਿਕੋਰ । “੯ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ 

'ਚੱਲਣੇ ਨਾਲ [ਪਾਤ _ ਪ--ਤੋਰਨ । ਪਾਤ=ਪੱਤਾ । ਪ=ਹਵਾ, ਖੌੜ । ਟੋਰੰਨ=ਤੁਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ । 

[ਸੈਸ: ਵਿਚ ਬੀ ਤੁਰ ਧਾਤੂ ਚਲਣੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੈ) “ਤੋੜਨ ਦੇ । "''ਬਿਜੋਰ।, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਮੋਟੀ ਛਿੱਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਠਾ ਯਾ ਮਿੱਠਾ ਚਕੋਧਰਾ । “ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ।( ਅ) 
ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ । ਲਂਪਾ:-ਸ੍ਰੈਸੀ=ਪੀਲੂ । ਗੇ 



੍ ਰ ( ੪੧੬੪) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੪੯, 
ਜਨ ਗੁੰਦਤ ਬਾਯੁ ਕੇ ਬੇਗ ਅਕੋਰਨ ਕੇ” ॥੧੯॥ ਸ੍ਰੋਯਾ॥ ਬਾਰੀ” 

ਬਡੀ;ਤਰੁ ਝੂਲ ਰਹੇ,ਅਨਕੂਲ ਬਹੈ ਨਿਤ ਮੂਲਨ ਬਾਰੀ੧ਬਾਰੀਠ ਪਾਇ” 
ਬਿਹੈਗਮ ਬੋਲਤਿ ਨੰਦਨ” ਕੀ ਸੁਖਮਾਂ ਸਭਿ ਬਾਰੀ? । ਬਾਰੀ ਅਧੂਮ' 
ਮਨੋ ਅਗਨੀ, ਅਸ ਲਾਲ ਮਹਾਂ ਵਲ ਫੂਲਨ ਬਾਰੀ੯ । ਬਾਰੀਜ'”” 

7 ਕਰਨੇ ਨੂੰ । ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਯੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਭਾਕਣਰ ਚਰਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ; ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਅਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ 
ਗ੍ਰਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਰਬ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਪਾਸ 
ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਬਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ:- 

7 1੧੪ ੪ ੧ ਨੈ 

੬੪੧੧੬-੮੧੬੫੧ ੫੨ 
ਲਾ ਨ ਭੜਕ ਟਾਕਾਈਕਰੇ ਤਣੇ” 
ਕੀਆਂ ਦੇਤ, ਬਰਕਡਾਲ ਅਣ, ਬਰ ਤਰ ਕਲ ਉਏ ਯਦਪਟਕ ਤਦ ਆਪ ਸਚਾਦ ਛਾਏ ॥ 

ਵਿ ਦੇਖਾਰਟਾਗੜਨ ਰੋਹ, ਆ 
4੫ “੧;੧੨੧੧੧੭੧੭` ਹ੍ਯ.ਕਿ, ਡੀ =ਰੀਪਟਜਹਕਦਾ ਜੋਰਨਕੋਅਖਤੇ ਜਕੱਦੀਦਤ' ਬਾ ਕਬ ਅੰਕ 
ਮਾਕੇ ਹਝੂਣੁਂਦੇ/ਸੈਤਾਂਤੇ ਜੋੜ ਜੋਤ ਕੇ ਤੂੰਦੇਹੇਂ ਜ਼, ੜੇ ਟੋਨਟਰਾਨ 
ਛਡ ਕਲਰ ਅਕਾ ਪਏ ਕੇਕ ਹਟਾ ਕਸਰ 
ਲਾਦ “ਦੇੜ” ਦੋ ਟਾਣ੧ ਪਟੁਨਤਣਕੈ ਯਾ 'ਤੈਕਰ੍ਰਪਰੰਤ €ਡੇਸ਼ਉਚੇਓਟ ਕਰਾਕ 
ਹਾਛੀਂਤੋੜਜੇ ਵੀ #ੇਂ ਕੇਟੀ ਜੁਟਾਤਨਦੀ, 

੧ਵਾੜੀ, ਉਪਬਨ । “ਜਲ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਵਾਯੂ । (ਅ) ਜੜ੍ਹਾਂ ਯਾ ਮੁੱਢਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ 
ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਦਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਕੇ, ਭਾਵ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲਕੇ 
(ਅ ਵਾਰੀਨ ਪਾਇ=ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ । “ਇੰਦਰ ਦਾ 
ਬਾਗ ਜੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਹੈ । $ਸ਼ੇਭਾ । “ਵਾਰ ਦਿਤੀ । 'ਧੂਏ” ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਲੀ ਹੈ । ੯ਵਾੜੀ । 
੧6ਬਾਰਿਜ=ਜਲ ਤੋ ਜੰਮਿਆ ਭਾਵ ਕਮਲ । ਇਸ ਸ੍ਰੈਯੇ ਦਾ ਅਰਥ:-[ ੧ ਸਤਰ ] ਉਪਬਨ 
(ਬਹੁਤ) ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਿੱਛ ਬੂਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ) ਸਦਾ ਅਨਕੂਲ ਵਾਯੂ ਵਗ ਰਹੀ 
ਹੈ ।[੨ ਸਤਰ] ਪੰਛੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ( ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ) 
ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਘੱਤੀ । [ ੩ ਸਤਰ ]( ਇਹੀ ) ਵਾੜੀ ਬਹੁੰਤੇ 
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ (ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ) ਮਾਨੋਂ` ਧੂਏ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
ਅਗਨੀ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਬਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ । | ੪ ਸਤਰ] ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ( ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ) 
ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਡ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਰੈਜਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਹੈ ਹਨ । 

#ਏਹ ਛੇਦ ਅੱਗੇ ਰੁਤ ੧ ਅਸੂ ੪੬ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੧੬੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਰੈਗ ਅਨੌਕਨ ਕੋ ਗਨ ਭੌਰ ਰ੍ਰੀਜਾਰ ਤਿਨ੍ਹੋ ਪਰ ਬਾਗੇ ॥ ੨੦ ॥ 
ਚਿਤ੍ਪਦਾ ਛੰਦ ॥ ਮੋਰ ਬਿਹੈਰ; ਮਰਾਲ _ਬਿਸਾਲ; ਕਬੂਤਰ,_ਕੌਕਿਲ 

= 

ਕੀਰ',ਅਘੋਰ।ਘੋਰਨ ਤੇ ਘਨ ਬੋਲਿ ਉਠੈਂ” ਪਿਖਿ ਚਾਤਿ੍ਕ ਖੰਜਨ ਕੀ 
ਸਨਿ ਸ਼ੋਰ । ਸੋ ਰਹਿ ਸੇਵਤਿ” ਕਾਨਨ ਕੋ; ਨਿਤ ਬੈਰ ਬਿਸਾਰਿ, ਨਹੀ' 
ਕਰ ਜੋਰ“ । ਜੋਰ ਸਦੈਪਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਕ੍ੰਜਤਿ” ਬੈਠਤਿ ਪੰਖ ਸੁਧਾਰਤਿ 
ਮੋਰਿਂ#॥ ੨੧॥ ਜੋਟ ਮਿਲੇ ਚਕਵਾਨਿ ਜਿ ਕੁੰਜਤਿ ਪੁਜਤਿ ਕਾਮ ਰਹੇ 
ਹਰਖਾਇ । ਖਾਇ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਜੇ ਫਲ, ਭੌਰ ਰੀਜਾਰਤਿ ਹੈ' ਅਕ- 
ਲਾਇ। ਲਾਇਕ ਜੋ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਨਨ ਕੇ ਬਿਰਧਾਇਂ। 
ਧਾਇ ਮਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗਮਾਲ”” ਵਿਰੈਂ ਗਨ"'ਰੋਝ ਕੈਖਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ”॥ 
੨੨॥ ਕੋਹਰਿ,ਭਾਲਕ ਡੋਲਤਿ ਹੈਂ"ਗਜ ਬੋਲਤਿਹੈਂਕਰਨੀਅਵਲੋਕਿ" 
ਬਾਘ ਬਕਾਰਿ, ਫਨੀਨ ਫੁਕਾਰਿ, ਮਨੀਨ ਸੁਧਾਰਿ; ਬਸੈਂ ਕਰਿ ਓਕ।ਕੋਲ 

“੩ੇਤੇ । “ਸੁਹਾਵਣੇ । $ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ । “6੦ (ਪੰਛੀ) 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਂਵਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਜ਼ੋਰ । “ਜੇੜਾ । “ਕੌਜਂ(ਵਿਚ ਬੇਠਦੇ ਹਨ) 
[ਕੁੰਜ=ਵੇਲਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ] । (ਅ) ਕੂੰਜਨਾਂ=ਬੋਲਨਾ । ਗੁਣਕਦੇ 
ਹਨ । ਚਹਿਕਦੇ ਹਨ । “ਇਸ ਸ੍ਰੈਯੇ ਦੇ ਅਰਬ:-[ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ] ਮੋ ਮੇਰ,ਹੈਸ, ਕਬੂਤਰ;ਕੋਇਲ, 
ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੰਛੀ (ਏਥੇ ਬਹੁਤ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ । [ਦੂਜੀ ਸਤਰ] ਬੱਦਲ ਦੇ ਗਰਜਨ ਪਰ 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮਮੋਲੇ (ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ) ਵੇਖਕੇ ਬੋਲ ਉਠਦੇ ਹਨ (ਉਠਾ ਦਾ ਇਹ) ਸ਼ੋਰ 
ਸੁਣਨ (ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) । (ਅ) ਦੇਖੋ ੮ਬੇ ਅਚਰਜ) ਚਾਤ੍ਰਕਾਂ ਤੇ ਮਮੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਕੇ 
ਬੱਦਲ ਬੀ ਘੋਰ (ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ) ਬੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ । [ਤੀਜੀ ਸਤਰ (ਏਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ) ਓਹ 
(ਭਾਵ ਪੰਛੀ) ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਆਪੋ ਵਿਚ) ਵੈਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਰ (ਇਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ) । ਚੌਥੀ ਸਤਰ] ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋਕੇ ਠਜਾਂ ਵਿਚ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪੰਖ ਸੁਆਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋੜ (ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ) । “ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਕੇ, ਮਗਨ 
ਹੋਕੇ । "“ਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਣਾਰਾਂ । "' ਗਨ-ਸਮੂਹ, ਵੱਗ । “ਬੁੰਡ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੈਯੋ ਦਾ ਅਰਤ 
ਐਉਂ ਹੈ:-[੧ ਸਤਰ] ਚਕਵਿਆੰ ਦੇ ਜੌੜੇ ਮਿਲਕੇ ਚਹਿ=, ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ` ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, [੨ ਸਤਰ] ਜੋ੍ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਹਨ ਉਹ 
ਸਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭੌਰੇ ਮਗਨ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੰਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ੩ ਸਤਰ | (ਰਹਿਣੇ ਦੇ. ਲਾਇਕ 
ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ) ਬਨ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ/ਮੁਂਦਰ (ਪੰਛੀ) ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । [੪ ਸਤਰ] 
ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਨੀਲਗਾਇ ਦੇ ਵੱਗ, ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਡ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । 
“ਬਫਹਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । "£ਹਬਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । 

"ਇਹ ਛੈਦ ਵੀ ਅਗੇ ਰੁਤ ੧ ਅਸੂ ੪੬ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੬੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੪੯, 

ਸਸੇ, ਨਕਲੈ ਤਰਕੈ” ਗਨ ਜੈਬੁਕ; ਸਾਰਕ”; ਸਾਰਸਾਂ ਕੋਕ । ਕੱਚ" ਸੁ 
ਆਰਨਜਚੂੜਾ ਪੁਕਾਰਤਿ ਕੌਕ ਸੁ ਬੱਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਸ਼ੋਕ” ॥੨੩॥ ਸੈਯਾ? ਦ। 
ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਮੁਨਿ ਤਪ ਤਾਪਤਿ, ਇਕ ਫਲ ਖਾਂਇ; ਖਾਹਿ ਇਕ 
ਪਾਤ । ਜਲਹਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਠਹਾਰੀ ਕੋਤਿਕ,ਨਿਰਾਹਾਰ ਕੇਤਿਕ ਨਹਿ ਖਾਂਤਿ। 
ਸ਼ੁਸ਼ਕਪੱਤ੍ਰ ਭੱਖੜਤਿ”  ਨਿਤਪਰਤਿ ਇਕ, ਪੰਚਾਗਨਿ ਤੇ ਤਾਪਤਿ ਗਾਤ੯। 
ਕਿਤਕ ਸਖੋਡਲਸਾਈ"” ਤਾਪਤਿ ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਸਹੈਂ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ ॥ ੨੪॥ 
ਅਸਮ ਕੁੰਟ'' ਤਨ ਬਲਕਲਧਾਰੀ",ਉਰਧ ੫ਗ'ਕੇਤਿਕ ਲਟਕੈਤਿ । 
ਜਲਸਾਈ”, ਦਿ ।ਹਟਜਾ= ਨਿਤਪ੍ਰਾਤ 'ਏਕ ਚਰਨ'“ਦੈਹਾਥਉਠੰਤਿ” 
। ਕੇਤਿਕ ਬਿੱਦਕਾ ਬ੍ਹਮ ਬਿਚਾਰਤਿ ਸਮ ਸਰੂਪ” ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਲਖੰਤਿ । 
ਸਵਿਤਾ ਤੇਜ ਹਤਾਸਨ ਜੈਸੋ ਤਿਸ ਬਨ ਮੰਹੇ ਅਸ ਤਪੀ ਬਮੈਤਿ॥੨੫॥ 
ਜਥਾ ਕਿਪਨ ਧਨ ਸੈਚਨ ਮਹਿ ਮਨ ਤਿਮ ਤਪ ਕੋ ਖ਼ੈਚਤਿ ਦਿਨ ਰੈਨ । 
ਜਿਮ ਇਿਸਤੀ ਕਾਮੀ ਉਰ ਬਾਸਹਿ'ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਬਿੱਦਕਾ ਬਸਹਿ ਟਰੈ ਨ। 
ਨ੍ਪਤਿ ਨਿਕਟਤਾ ਚਹਿ ਭ੍ਰਿਤ ਨਿਤ ਜਸ ਤਸੁ ਅਕਾਲ ਚਹਿਂ ਸ਼ਰਠਿ 

_ਸਦੈਨ”” । ਜਜੋਂ ਦਾਰਿੱਦ ਹਰਨ ਕਹੁ ਗ੍ਹਿਸਤੀ ਤਜੋ' ਹਤਿ ਮੋਹ ਚਹਿਤਿ 

'ਉਛਲਦੇ ਹਨ [ਹਿੰ: ਤਰਕਨਾ; ਤੜਕਨਾ] । ੨ਸਾਰਿਕਾ=ਮੈਨਾ [ਸੈਸ:] । (ਅ) ਗੁਣਾਰ ਗੁਫਾਰ 
[ਪੰਜਾਬੀ] । ਤੇਲੈਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਲ ਪੰਖੀ । “ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ । (ਅ) ਕੋਕ= 
ਚਕਵਾ, (ਏ) ਡੇਂਟੂ । “ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂੰਜ, ਕਰਾਕੁਲ । =ਕੁੱਕੜ । “ (ਸਾਰੇ ਜ੍ਰੋਯੇ ਦਾ ਅਰਬ] 
ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭਾਲੂੂ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਬੀ _ਹਬਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । [ਦੂਸਰੀ 
ਸਤਰ ਬਾਘ ਬੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਫਨੀਅਰ (ਸਪ_ ਫੁਕਾਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, 
(ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ) ਘਰ ਬਣਾਕੇ (ਸੁਖੀ) ਵਸਦੇ ਹਨ । [ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਸੂਰ; 
ਸਹਿਆਂ, ਨਿਉਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਛਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨਾ ਤੇ ਸਾਰਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । 
[ਚੋਥੀ ਸਤਰ| ਕੱਚ, ਕੁੱਕੜ, ਚਕਵੇ “ ਬੱਤਖਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
੯ਸਰੀਰ ਨੂੰ । "“ਬ੍ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਭੁੰਜੇ ਸਵੇ' [ਸੈਸ: ਸਬਤਿਲਸ਼ਾਯਿਨ੍] । "ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਬੀ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਅੰਨ ਕੁੱਟਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ [ਸੈਸ:, ਅਸ਼ਮਕੁਟ੍] । "ਭੋਜ 
ਪੱਤ ਪਹਿਨਕੇ। “ਟਰ ਉਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ । "ਜਲ ਪਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ [ਮੈਸ, ਜਲ ਸ਼ਾਯਿਨ੍ ] । 
"ਸਦਾ ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਰੁਰਦੇ ਹਨ । "੬ਦੋ ਹੱਥ ਉਚੇ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ । "ਭਾਵ ਛ੍ਹਮ 
ਸਰੂਪ । “ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਗਨ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿਵੇਂ' ਹੋਵੇ । “੯ਜਿਵੇ' ਕਾਮੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਵਸਦੀ ਹੈ । ”(ਜਿਵੇਂ) ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । #ਇਹ ੨੨ ਤੇ ੨੩ ਵਾਂ ਛੈਦ ਬੀ ਅਗੇ ਨੱਤ ੧ ਅੰ 
੪੬ ਅੰਕ 2 ਤੇ ੮ ਵਿਚ ਏੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਕ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੧੬੭) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੁ ੫੦. 
ਚਿਤ ਚੈਨ॥੨੬।ਉ”ਤਮ ਜਿਨਹੁੰ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੰਹਿ ਤਿਨ ਤਪਸੰਨ ਕੋ 
ਤਿਹ ਬਨ ਬਾਸ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਨ ਕਬਹੁ ਨ ਹਇ ਫੁਨ ਗੇਯ ਗਯਾਨ 
ਅੱਗਜਾਨ ਬਿਨਾਸ਼'।ਪੁੰਨ ਅਸ਼ੇਸ਼; ਲੋਸ਼ ਜਿਨ ਪਾਪ ਨ; ਖਾਪਿ ਬਿਕਾਰਠਿ, 
ਬਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬੀਤਰਾਗ; ਬਡਭਾਗ ਸੁ ਪਾਵਨ ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ 
ਨਿਵਾਸ ॥੨੭॥ ਤਿਨ ਕੇ ਬਡ ਮਹੈਤ ਹੁਇ ਬਾਸਹਿ ਕਠਨ ਕਰਤਿ ਤਪ 
ਸ਼ੋਭੁ ਸਮਾਨ । ਰੋਕਿ ਰਿਖੀਕਿ ਨੀਕ ਬਿਧਿ ਪੂਭੁ ਜੂ ਉਰਧ ਕਰੇ ਇਕ ਪਦ 
ਜੁਗ ਪਾਨ”ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਤਰੁ ਸਥਿਰ ਸਿਸਰ ਰੁਤ ਤਿਮ ਰਹਿ ਅਚਲ 
ਰਿਦਾ ਦਿਢ ਠਾਨਿ । ਮਨਹੁੰ ਕਮਲ ਪਰ ਚਤੁਰਬਦਨ" ਥਿਤ, ਤਪ ਕੋ 
ਤਪਹਿਂ ਮਹਿਤ ਸਵਧਾਨ ॥੨੮॥ ਆਮਿਖ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਦਿਖਤਿ ਧਮਨੀ ਗਨ”, 
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਿ ਛਾਇ। ਜਿਮ ਗ੍ਰੀਖਮ ਮੱਧਕਾਨ ਭਾਨ ਹੁਇ ਡਰ- 
ਪਤਿ ਚਿਤ ਸਭਿ; ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਇ”। ਅਗਨੀ ਮਨਹੁੰ ਅਧੂਮ ਪੁਕਾਸ਼ਤਿ, 

| ਆਇ ਨ ਕੋਇ ਥਿਰਾਇ । ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਲੋ ਤੇਜ ਤਪਨ ਕਹ 
ਬਿਥਰਯੋ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਹਿ” ਸੁਭਾਇ ॥੨੯॥ ਜੀਤਯੋ ਮਨ ਹੁਇ ਧਕਾਨ 
ਪਰਾਇਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਥ ਲਿਵਲਾਇ। ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ 
ਉਦੌਤਕ੯ ਅਸ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਇ । ਦੇਕ ਰੂਪ ਹਇ ਤਨ ਸੁਧਿ 
ਬਿਸਰੀ ਪਾਰਝ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਾਇ।ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਸਖ,ਏਕ ਭੇ ਮੂਰਤਿ 
ਤਪ ਕੀ ਤਨ ਸੁਹਾਇ”॥੩੦॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਝੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 
“ਤਪ ਕਰਨਿਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੯॥ 

੫੦. [ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਲੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਤਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਢ ਤਪਸਾ ਮਹਿ ਧਕਾਨ ਲਗਿ ਤਪ ਕੋ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲ । 
ਖਰਭਰ ਦੇਵਨ ਮਹੈ ਪਰਯੋ ਆਕਲ'” ਕੇ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੋਯਾਫੰਦ । 
ਅਗਨ ਪੁਰੋਗਮ“ ਸਹਿਤ ਪੁਰੇਦਰ'? ਗਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਸ । 
“ਅੱਗਯਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਗਏ।”ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ। “ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਰਾਗ ਦ੍ਰੇਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ । “ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੋਵੇ' ਹੱਥ ਉਚੇ ਕੀਤੇ । “ਬ੍ਹਮਾ । <ਮਾਸ 
ਸੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨਾੜਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । “ਜਿਵੈ'' ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ 
ਚਿਤ (ਉਸ- ਤੋਂ) ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । (%) (ਸਕਾਇ=) ਸੇਕ ਨਹੀ 
ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ । “ਅਬੁਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ।“ਉਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) । "ਸਰੀਰ ਇਕ 
ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਕੇ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ । "ਹੰਵਿਆਕੁਲ । “₹ਦੇਖ 
ਰਾਸ ੨ ਅਸੂ ੧੨ ਅੰਕ ੧੬ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ । "ਇੰਦਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੬੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅਸੂ ੫੦. 

ਕਿਸਨੇ ਤੇਜ ਤਿਗਮ ਤਪ" ਤਾਪਜੋ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਲੋ ਭਯੋ ਪਰਕਾਸ਼ ?। 
ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਹਿਂ ਸੁਰ ਸਾਰੇ ਕਠਨ ਘੋਰ ਅਸ ਬਿਦਤਜੋ ਰਾਂਸਕਰਨਾ 
ਕਰਹੁ ਸਹਾਇਕ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਹਮਰੇ ਸੈਸੈ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸ਼॥੨॥ਕਹੜੋ ਦ੍ਹਣ' 
ਨੋਪਚਿੰਤਾ ਤਯਾਗਹ ਕਾਲ ਸਮਾਪਤਿ ਤਪ ਕੋ ਆਇ । ਅਖਲ ਜਗੋਤ ਕੌ 
ਰੱਖਯਕ ਸ੍ਹਾਮੀ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਭੀ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇ । ਪ੍ਥਮ ਅਵਤਰੇਂ ਪੁਰੰਭੁ 
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਇ । ਬਰਤਜੋ ਬਿਨਾ ਕਾਲ 
ਕਲਿ ਭੈਰਵ“ ਭਰਜੋ ਨਰਕ ਪਾਪੀ ਸਮੁਦਾਂਇ ॥ ੩॥ ਤਿਨ ਜੀਵਨਿ ਕੌ 
ਨਾਮ ਅਲੰਬ ਦਿਯ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੋ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੈਂ' 
ਲਖਿ ਅਸ਼ਕਤਿ ਨਰ ਸ਼ਰੋਯ ਸੁਖੇਨ ਪਾਇ ਤਤਕਾਲ ।ਭੈਗ ਮੁਸ਼ਟ ਤਿਨ” 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਨਸਿ ਗਮਨੇ ਜਮਨ ਸੁ ਅਬੈ ਕਚਾਲ” । ਹਿੰਦਨਿ ਧਰਮ 
ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਚਾਹਤਿ ਮਹਾਂ ਮੰਦ ਮਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਾਲ॥੪॥ ਸੀਸ ਦੇਯ ਕੂਰੋ 
ਤਿਨ ਕਰਿ ਕੈ ਹਰਹਿ ਤੇਜ ਤਿਨ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸਿ। ਲੌਸਰੀਰ ਧਰਿ ਬਰਤੇ 
ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਅਬਿ ਦਸ? ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਦੇਵੀਂ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਤੀਰਥ 
ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਅਪਰ ਮਤਿ ਰਾਸ। ਧਰਮ ਕੇ ਰੱਖਕ ਹੋਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਲਾਸ'॥੫॥ਪਰਮਤੇਜਸੀ,ਪਰਮ ਸੂਰਮੇ,ਪਰਮ ਅਮਾਂ- 
ਠੁਖ' ਕਰਮ ਕਰੇਹਿੰਜਿਨ ਕੇਤਪ ਕੋਤੇਜ ਤਿਗਮ'"ਇਹਸੋਅਬਿ ਧਰਹਿਂ 
ਜਾਇ ਨਰ ਦੇਹਿ । ਅਖਿਲ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ 
ਧਾਰਹਿੰ ਏਹਿ'ਤੁਮ ਭੀ ਜਾਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਨਜ ਸਰੀਰਨਿ 
ਕੋ ਧਰਿ ਲੋਹਿ” ॥ ੬ ॥੩੦੩॥ ਇੰਦ ਪੁਰੋਗਮ ਸੂਰ ਕਹਯੋ” ਪਮਸ ਤਪਸੀ 
"ਉੱਗ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਤਪ [ਸੌਸ:, ਤਿਗ੍ਰਮ|। “ਬ੍ਰਹਮਾ। ਤਪ ਦਾ ਸਮਾ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਇਆ 
ਹੈ। ਏਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ । “ਭਬਾਨਕ ਕਲਜੁਗ ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 5ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ 

_ਰਸਤਾਂ (ਚਲਾਯਾ ਨੇ) । “ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਖੁਟਿਆਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । "'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ । ੯ਵੇਦ 
ਤੇ ਹੋਰ ਮਤ ਸਾਰੇ । ""ਅਨੰਦ (ਸਰੂਪ) । "ਜੈ ਮਟੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਤੇ 
ਔਖੇ । “ਉੱਗ ਤੇਜ ਵਾਲਾ । "ਸਾਰੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਏਹ 
ਜੋਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨਗੇ । "ਇੰਦ੍ਰ ਪਰੋਗਮ ਤੇ (ਟੋਰ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਉ ਰ 

_ਸਂਪਾ:-ਡਾਂਗ ਪੁਸ਼ਟ ਪਰ । 7ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਵਰਾ ਹੈ “ਭੈਗ ਦੇ ਭਾਤੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ! ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੇਣਾ; ਇਹੋ ਅਰਥ ਏਥੇ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਬ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੰਠਾਂ ਲੈਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਕਵਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭੈਗ ਲੈਣ ਤੇ ਗਾਜ 
ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਰ ਆਏ ॥ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੪੧੬੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਸੰਸ ੫੦, 

ਹੈ ਕੌਨ? ਕਿਮ'ਤਪ ਤਾਪਜੋ, ਤਾਤ ਕਿਸ, ਕਰਮ ਕਿਯੋ ਕਯਾ ਤੌਨ$॥੭॥ 
ਜਿਸ ਕੀ ਅਪਨੇ ਬਦਨ ਤੇ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ ਏਵ। ਬਧਜੋ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਜਗ ਕਿਮ ਪ੍ਰਗਟਹਿ ਤਪਸੇਵ'$? ॥ ੮ ॥ ਸੈਯਾ ੬ਦ । ਕਹਤਿ ਭਲੋ 
-ਕਮਲਾਸਨ ਤਿਨ ਕਹੁ “ਸਨਹ ! ਸੁਰਹ ਅੱਖਜਾਨ' ਮਹਾਨ । ਚਿਰੈਕਾਲ 

ਕੋ ਅਹੈ ਪੁਰਾਤਨ” ਜਬਿ ਸਤਿਜੁਗ ਕੋ ਸਮਯ ਸੁਜਾਨ । ਦਾਨਵ ਦੈਤ _ 
ਬਿਲੈੰਦ ਬਲੀ ਗਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਬਾਨ।ਦਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ ਅਨਿ- 
ਸ਼ਟੈਂ' ਠਾਨਤਿ, ਤਮਹਿ ਨਿਕਾਸਯੋ ਸੁਖ ਕਰਿ ਹਾਨਿ ॥ ੯॥ ਨਿਕਟਿ 

_ ਭਗਵਤੀ ਤਬਿ ਤੁਮ ਗਮਨੇ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸਤਤਿ ਸੁਨਾਇ।ਦੁਰਗਾ 
ਭਈ ਪ੍ਰਸੀਦਤ ਹਿਤ ਕਰਿ ਅਪਨਿ ਸਰੀਰ ਕੀਨ ਬਿਦਤਾਇ । ਦੀਨਸਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮ ਗੋਪਤਾ ਤੁਮ ਕੋ ਦੀਨ ਦੇਖਿ ਬਿਕੁਲਾਇ ।'ਦ੍ਰ- 
ਨਿਰੀਛਨਾ” ਪੂਛਨ ਕੀਨੋ, ਦੁਖ ਦੈਤਨਿ ਕੋ ਕਹਯੋ ਬੁਝਾਇ ॥ ੧੦॥ 
ਸਨਿ ਕੈ ਪ੍ਰਨ ਕੋ ਕੀਨਿ ਅੰਥਕਾਂ-ਸ਼ੱਤ ਤੁਮਾਰੇ ਹਤੋ' ਰਿਸਾਇ/ਯੱਗ ਭਾਂਗੇ 

੍ ਅਰ ਸਦਨ ਸੁਰਗ ਕੋ ਬਹੁਰ ਦੇਉ'ਤੁ ਮੈ ਕੋ ਹਰਖਾਇ-। ਕ੍ੁੱਧਤਿ ਭਈ 
ਜੁੱਧ ਕਉ ਉੱਧਤਿ'ਆਯਧ ਸੁੱਧ" ਬਿਰੋਧ ਬਧਾਇ”' ਹੜ” ਦੈਤ ਧਰ- 
ਨੀ ਤਲ ਛਾਯੋ ਸੈਘਰ ਮਹਿ ਘਮਸਾਨ ਬਨਾਇ ॥ ੧੧॥ ਰਕਤਬੀਜ'” 
ਸੋਂ ਰਣ ਪੁਨ ਕੀਨਸਿ ਆਯੁਧ ਲਰੋੇ। ਰਕਤ ਧਰ ਪਾ੩””। ਕਏ ਸੈਂਕਰੈ 
ਦੈਤ ਸਹੱਸ੍ਰੋ ਅਯੁਤ ਲੱਛ ਕੋਟੈਂ ਇਕ ਜਾਤਿ“ । ਹਤੇ ਬਹੁਰ ਉਪਜੇ 
ਪੁਠ ਤੈਸੇ ਜਿਨ ਕੀ ਸੈਖਕਾ ਗਨੀ ਨ ਜਾਤਿ । ਚਿਟੈਕਾਲ ਲੌ ਰਹੀ ਘਾਲ 
_ਕਰਿ ਸ਼੍ਮਤਿ ਭਈ ਕਛ ਤਬਿ ਜਗ ਮਾਤ ॥ ੧੨ ॥ ਦੇਹਰਾ ॥ ਸੈਖਜਾ ਨੇਂ ਕੇ 
ਅੰਕ ਪਰ ਖੋੜਸ ਸ਼ੂਨ ਲਗਾਇ” ।ਇਤੇ ਦੈਤ ਦੇਵੀ ਹਤੇ ਗਿਨੋ ਰਿਖਿਨਿ 
'ਸਮੁੱਦਾਇ'” ॥੧੩॥ ਬਿੰਧਕਾਚਲ ਪਰ ਥਿਤ ਭਈ ਜਗਤ ਈਸ਼ੁਰੀ ਜੋਈ 
ਬਿੰਧਜਾਚਲ ਸ ਨਿਵਾਸਨੀ ਯਾਂਤੇ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ॥ ੧੪॥ ਸ੍ਰ੍ਯਾ ੬੮॥ 
ਹੋਇ ਸ ਲੋਪ ਧਾਰਿ ਲਘ ਮੂਰਤਿ ਬਿੰਧੜਾਚਲ ਪਰ ਕੀਨਿ ਨਿਵਾਸਉਗੂ 

__ "ਤੇ ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਲਈ । “ਤਪੁੱਸ੍ਹੀ । ਤਕਥਾ । £ਦਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ । “ਉਪੱਦਹਵ । 
ਏਧ਼ਰਮ ਦੀ ਰੱਖਜਕ ਨੇ । “ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਨੇ [ ਸੈਂਸ: ਚੁਰਨਿਰੀਕੜਣ=ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਠਨ 
ਤਰ ਤਯਾਰ ਬਰਤਿਆਰ 
ਹੋਈ [ਸੈਸ : ਉਦ੍ਤ]। "ਠੀਕ ਕਰਕੇ । ““ਬਿਰੋਧ ਵਧਾਕੇ । "ਕਿਤ ਦਾ ਨਾਮ । "$ਧਰਤੀ 

`ਤੇ ਰਕਤ ਡਿੱਗੀ । "ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਖ ਤੈ ਕ਼ੌੜਾਂ ਇਕ ਜਾਤ ਦੇ । "“ਨੱਵੇ ਪਦਮ ਰ 
੯੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ । "`ਤਾਵ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੭੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰ੧ ੫੦, 

ਮਪ ਚ 6੦੯ ਕਰੋਂ ਬਿਨਾਸ-। ਇਤ ਉਤ 
ਦਸ਼ਟ ਲਗੇ ਤਬਿ ਖੋਜਨਿ ਕਾਨਨ ਝਡੈਂ ਪਹਾਰ ਅਵਾਸ' । ਸਰਿਤਾ ਸਰੁ- 

ਰ ਵਰ” ਦਰੀ” ਕੈਦਰਾ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਵਿਰਹਿ ਰਿਸੇ ਬਲ ਰਾਸ”ਂ। ੧੫ ॥ ਬੇਲ 
ਸੁਬੇਲ” ਦੈਤ ਦਇ। ਦੀਰਘ ਲਿਯੇ ਸੈਗ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਰਿਏ- 
ਸੁੱਧ ਇਕ ਤਪਸੀ ਦੇਖਜੋ ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਤਪ ਗਨ ਤਾਇ। ਬ੍ਹਮ ਬਿੱਦਯਾ 
ਮਹਿ ਨਿਸਠਿਤ“ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸੂਰਜ ਅਗਨੀ ਕੇ ਸਮ ਤਏ । ਬੈਠ੧ੋ 
ਆਸ਼ੂਮ ਨਿਜ ਤਪ ਮਹਿ ਥਿਤ ਏਕਾਕੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁਹਾਇ ॥ ੧੬॥ 
ਅਸੁਰਨ ਕੀਨਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਪੂਛਕੋ-ਅਹੋ ਤਾਪਸੀ!ਹਮਹਿ ਬਤਾਇ।ਇਕ 
ਇਸਤੀ ਸਭਿ ਅੰਗ ਮਨੋਹਰ ਰਣ ਕਰਤੀ ਅਬਿ ਗਈ ਪਲਾਇ ।ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਸੁ ਗੋਚਰ ਰਹੀ ਨ ਹਮਰੇ ਤਿਸ ਹਿਤ ਖੋਜੇ ਸਕਲ ਸੁ ਥਾਇ! ਭਯੋ ਮਹਾਂ 
ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ਦੈਤ ਹਤੇ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਇ-॥੧੭॥ ਸੁਨਿ ਤਖਸੀ 
ਰਿਸ ਕਰਿ ਕੈ ਬੋਲਕੋ-ਰੇ ਮੂਢਹ ਦੁਰਮਤਿ ਉਰਧਾਰਿ । ਕਯਾ ਬਕਬਾਦ 
ਕਰਤਿ ਅਨਜਾਨਹੁ” ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮ ਉਦਾਰ । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪਰਿ 
ਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰ” ̀। ਜਬਿ ਬਿਦਤਹਿਗੀ ਰੂਪ 
ਭਯਾਨਕ ਤਬਿ ਤੁਮ ਗਨ ਕੌ ਕਰਹਿ ਸੇਘਰ-॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਉਨਮੱਤ 
ਦੈਤ ਉਰ ਕੋਂਪੇ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਸਨਮੁਖ ਰਿਖਿ ਧਾਇ। ਤਬਹਿ ਤਪੋਧਨ ਰਿਦੈ 
ਬਿਚਾਰਯੋ-ਇਨ ਸੋਂ ਹਮ ਕਯਾ ਕਗੀਹੇ ਰਿਸਾਇ। ਬਹਮ ਪਰਾਇਣ 
ਬ੍ਹਮਣ ਤਨ ਹੈ ਧਰਮ ਨ ਹਮਰੋ ਜੁੱਧ ਮਚਾਇ । ਤੈਸੇ ਸਿਸਾਂ ਹੈਂ ਇਸੀ 
ਧਰਮ ਮਹਿੰ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਕੌਨ ਉਪਾਇ 
ਕਰਹਿ ਅਬਿ ਇਨ ਸੋਂ ਕਿਤ ਅਪਰਾਧ“ਉਚਿਤ ਹੈ ਦੇਡ-।ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਕਰ ਮੁਨਿ ਬਰ ਰਿਸਧਰਿ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤਿ ਕਿਯੋ ਪ੍ਚੋਡ"'।ਲਾਖਨਿ 
ਬਰਖਨਿ ਕੋ ਤਪਭੀਖਨ'ਸਿਮਰਨਿ''ਤੀਖਨ ਕਰਿ ਬਰਬੈਡ"? ਕਰਤਾ 
ਪੁਰਖ ਧਯਾਨ ਕਹੁ ਧਰਿ ਕੈ ਜਿਸਕੋ ਓਜ ਤੇਜ ਅਨਖੰਡ"“'॥ ੨੦॥ ਓਆਐੰ 

੯ਪਹਾਗ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ) ” ੨ਮੋਵਰ । “ਖੱਤ । ਨਾਮ ਦੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ । ਪਇਸਥਿਤ । 
੬ਤੇਜ ਸੀ (ਉਸਦਾ । “ਅਣਜਾਣੋ । "ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
(%) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । €(ਮੇਰੇ) ਚੇਲੇ । "ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ( ਅ ) ਅਪ੍ਰਾਧ ਵਾਲੀ 
ਕਰਤੁਤ । "ਤੇਜ ਵਾਲਾ । "ਭਯਾਨਕ 'ਤਪ । "ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ । "ਦਬਲਫਵਾਨ ਤੇਜ ਸਰੁਪ 
ਕੀਤਾਂ । "“ਅਖੰਡ । ___ #ਪਾ:-ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਬਲਰਾਸ । ਪ੪=ਹੁਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੭੧) ____ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੦, 
ਤੇ ਹੁੰਕਾਰਾ ਕੀਨਸਿ" ਸਿੰਘਖਾਲ ਕੋ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰਿ” । ਕਰਿ ਲਘੁਤਾ” 

_ਝਟਕਾਇਤ ਬਾਰਯੋ ਬਿੜਕਨ ਬਾਰਨ ਜੁੜੇ ਜੁੜਾਰ”।ਦੁਰਨਿਰੀਛ ਅਤਿ 
ਪੁੰਜ ਤੇਜ ਕੋ ਨਿਸਕ੍ਯੋ ਤਿਸ ਤੇ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ" । ਆਯੁਤ ਉਰ ਦੀਰਘ 
ਜਗ ਬਾਹੂ, ਕੈਧ ਉਤੈਗ, ਮਹਾਂ ਬਰਿਯਾਰ”॥ ੨੧॥ ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ 
ਭਰੇ ਛੋਭ ਸੋਂ ਧਨਖ ਬਾਨ ਕਰ ਤਰਕਸ਼ ਦੋਇ । ਹਾਟਕ 'ਮੁਸ਼ਟ ਖੜਗ 
ਖਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਆਗੇ ਢੈਤਨਿ ਰਹਯੋ ਖਰੋਇ। ਲਗੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ 
ਗਨ ਆਯੁਧ ਬਖਤਰਪੋਸ਼ ਬਿਲੋਕਜੋ ਸੋਇ'”। ਇਤ ਤੇ ਤਜੇ ਪੁਰਖ 
ਸਰ ਤੀਖਨ, ਗਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਤਨ ਪਰੋਇ ॥ ੨੨॥ ਤੁਮਲ ਮਚਯੋ 
ਸੈਗ੍ਰਾਮ'' ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਤੀਰਨ ਲੀਨਿ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਿ ਛਾਇ।ਗਜਾਰੋਹ” 
ਭਟ ਰਥੀ ਕੋਧ ਕਰਿ ਹਯਾਰੋਹ'“ ਆਏ ਗਨ ਧਾਇ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ 
ਸ਼ਸਤ੍੍ ਉਠਾਏ ਮੁਗਦਰ ਮੂਸਲ'” ਬਲ ਸਮੁਦਾਇ।ਤੋਮਰ,ਖੜਗ;ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ 
ਹੂਲ 'ਖਰ ਭਾਲ ਥੋਪੈ"; ਗੁਰਜ ਉਠਾਇ ॥ ੨੩॥ ਸਾਰ ਸ਼ਕਤਿੰ੯, 
ਬਡ ਕਠਨ ਕਦੇਡੈ'”, ਖਪਰੇ ਬਾਣ, ਜਮਧਰਾ ਧਾਰਿ''। ਧਾਰ ਜਿਨਹੁੰ 
ਕੀਤੀਖਨ ਭੀਖਨਚਮਕਤਿ ਲੋਹ ਡਸਨਿ ਸਮ ਮਾਰ"ਓਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਹਿ 
ਆਨਿ ਪਰੇ ਬਹ ਆਯੁਧ ਜੁੱਧ ਮੜਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ[ । ਹਾਰ ਨ ਹੋਤਿ ਸੁਰਹੁੰ 

` ਤੋਂ ਕਬਹੂੰ”ਸੇ ਜੋਧਾ ਅਰ ਪਰੇ" ਅਸਾਰ”॥੨੪॥ਸ਼ਲਭ ਦਲਨ”'ਸੇ ਚਲੋ 
ਤੀਰ ਗਨ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਛਾਦਕੋ ਅਸਮਾਨ । ਉਤ ਅਨੇਕ ਇਤ ੯ਕ 
ਰਹਜੋ ਰੁਪ ਰਾਂਖਸ਼ ਹਤੇ ਬੇਧਿ ਕਰਿ ਬਾਨ” । ਲੱਛ ਹੋਇ ਸੋ ਰੱਛ ਠ ਹੋਵੈ” 
੧( ਓਸ ਤਪੱਸ੍ਹੀ ਨੇ ) ਓਐੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਗਾਰਾ ਭਰਿਆ । "ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ । 
ਬਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ । “ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ (ਖੱਲ) ਬਟਕਾ ਕੇ ਬਾੜੀ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 
ਨੂੰ ਬਿਬਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ''' [ ਬਾਰਨ=ਸਾਰੇ । ਜੁੇ=ਲੜਨ ਵਿਚ । ਜੁਬਾਰ=ਸੂਰਮਿਆਂ 
ਨੂੰ । ਬਿਬਕਿਨ=ਬਿਬਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ] । “ਕਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇਜ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਦਾਰ 
ਪੁਰਖ ਨਿਕਲਿਆ । ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ । "ਉੱਚੇ ਮੋਢੇ । “ਮਹਾਨ ਬਲ ਵਾਲਾ । ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਠ 
ਵਾਲੀ । "“ਮੈਜੋਅ ਪਹਿਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ( ਪੁਰਖ ) । ""ਸੈਂਗਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ । 
੯ਕਹਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਸੂਰਮੇ । “੧ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚਜ੍ਹਕੇ । "$ਮੂਹਲੇ । "ਹਿਲਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਲੈ । 
“੬ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਛੀ । '"ਧਨੁਖ। "'ਜਮਧਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ । "੯ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਗਸਦੇ ਹਨ । 
੨੦(ਜਨ੍ਹਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ) ਕਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ । ”੧ਅੜ ਪਏ। “੧ਬ੍ਹੁੰਤ । 
੨੧ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ । “ਂਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ । ““ਜੋ ( ਸੂਰਮੇ) ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਯਾ ਨਹੀਂ' ਹੁਂਦੀ ਭਾਵ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । 

ਐਂਪਾ:-ਖਗ । 1ਪ੪”ਪ੍ਰਕਾਜ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੭੨ ਇਤ 

ਸਮੁਖ ਪਤ ਪ੍ਰਾਨ । ਆਯੁਧ” 
ਖੰਡ ਧਰ ਗਿਰੇ ਮਹਾਨ ॥੨੫॥ ਅਨੁਜ ਸੁਬੇਲ ਬੋਲ ਕੋ ਰਿਸ ਧਰ ਭਿਰਮ 
ਆਇ ਮਾਰੇ ਖਰ ਤੀਰ। ਤਬਿ ਤਪਸੀ ਸੁਤ ਬੀਧਨ ਹੋਵਾ ਨਿਕਸਿ 
ਸ਼ੋਣ ਭਾ ਅਰਣ ਸ਼ਗੀਰ” । ਅੰਗ ਬਿਲੋਕਿ ਆਪਨੇ ਹਸ ਕਰਿ ਧਨ ਸਰ 
ਯੌਰ ਕੈ ਧੀਰ ਰੈਭੀਗਸ਼ੱਤ ਚਾਪ ਕੋ ਇਕ ਤੇ“ਕਾਟਤੋ, ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਖੈਗੰ' 
ਬਰ ਬੀਰ ॥ ੨੬ ॥ ਗਰੁੰਵੀ ਗਰਜ ਗਹੀ ਤਬਿ ਗਾਖਸ਼ ਦੁਤੀ ਹਾਥ ਮੈਂ 
ਸਿਪਰ ਸੈਭਾਰਿ । ਜਾਇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਤਪਸੀ ਸੁਤ ਕੇ ਸ਼ੱਤ ਕੇ ਸਹਿ ਦੁਸਹਿਂ 
_ਪ੍ਹਾਰ । ਖੈਂਚਿ ਖੜਗ ਖਰ ਝਾਰ੧ੋ ਬਲ ਤੇ ਕੁੰਡਲ `ਜਤਿ” ਸਿਰ ਦੀਨਿ 
ਉਝਾਰਿ । ਅਸੁਰ ਸ਼ਾਮ ਤਨ ਗਿਰਰੋ ਪ੍ਥੀ ਤਲ ਬੱਜ ਪਾਤ ਜਿਮ ਸ਼ਰਿੰਗ 
ਪਹਾਰ” ॥ ੨੭॥ ਹਤਜੋ ਸੁਬੇਲ ਬਿਲੋਕਿ ਬੇਲ ਨੇ ਬੋਲਯੋ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਡ 
ਬਾਹ।=ਖਰੋ ਹੋਹ ਤਵ ਜਾਨਿ ਨ ਦੈਹੋਂ-ਇਮ ਕਹਿ ਚਮੂੰ ਲੀਨਿ ਰਣਮਾਂਹ 
। ਘੋਰ ਕਰਜੋ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਰਾਖਸ਼ਨਿ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ। ਭੀਖਨ 
ਭੇਖ ਭੂਰ ਭਭਕੇਤੈ, ਪਰੇਂ ਉਮਡਿ ਭਟ ਰਣ ਕਰਿ ਚਾਹ ॥ ੨੮ ॥ ਰਿਖਿ 
ਨੌਦਨ ਗਨ ਕਰੇ ਨਿਕੈਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਹਾਰਿ"।ਕਰਿ ਲਾਘ- 
ਵਤਾ ਸ਼ਸਤ੍ ਬੁਖਾਏ ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੋ ਤਪ ਰਿਦੇ ਸੈਭਾਰਿ । ਤੀਖਨ ਤੀਰ 
ਤਰਾਤਰ'' ਛੋਰਤਿ ਫੋਰਤਿ ਉਰ ਵਿਰ ਕਰਿ ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਰ । ਜਿਮ ਖਾਤੀ"” . 
ਬਨ ਗਨ ਕੋ ਕਾਟਤਿ ਤਿਮ ਏਕਾਕੀ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ੨੯ ॥ ਜਿਤਿਕ 

_ਹਤੇ ਕਿਤ ਭਜੇ 'ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਕਰਯੋ ਬੇਲ ਨੇ ਕ੍ਰੌਧ ਮਹਾਨ । ਸੈਲ ਸ੍ਰਿੰਗ 
ਕਰਿ ਓਜ ਉਖਾਰੰਜੋ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਹਾਰਯੋ ਰਣ ਘਮਸਾਨ । ਆਵਤਿ ੮ 
ਸਰ ਸੋਂ ਕਰਿ ਚੂਰਨ ਪਰਜੋ ਧਰਨਿ ਕੁਛ ਕਾਜ ਸਰਾ ਨ।ਮੁਨਿ ਸੁਤ 
ਬਾਨ ਧਨ ਤਾਨਜੋ ਰਿਪ ਉਰ ਹਤਜੋ ਗਿਰਜੋ ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ੩੦ ॥ ਚਮੁੰ 
ਅਸੈਖ ਭਈ ਦਿਵ ਠਾਂਢੀ ਜੈ ਚਾਹਤਿ ਰਨ ਭੀਮ ਮਚਂਦ। ਕਟਿ ਕਟਿ 
ਬਿਕਟ” ਸੁਭਟ'? ਝਟ ਗਿਰਿ ਗਿਰਿ ਬਰੀ ਬਰੇਗਨ"“ ਸੁਰ ਪੁਰਿ ਜਾਇ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਬਰਖਾ ਕਰਿ ਘਨ ਸਮ ਪਰੇ ਆਇ ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਧਾਇ। 
੧(ਦੈੱਤਾੰ ਦੇ) ਸ਼ਸਤ੍ਰ । ਧਰਤੀ ਤੇ । ੩ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। “ਸਤ ਦਾ ਧਨੁਖ ਇਕ ਤੀਰ 
ਨਾਲ । “ਤੇ ਚਾਰ (ਹੋਰ ਬਾਣਾਂ) ਨਾਲ ਘੋੜੇ (ਮਾਰੇ) । “ਕਠਨ । “ਵਾਲਿਆਂ ਯਾ ਮੁੰਦਰਾ ਸਮੇਤ । 
ਤਿਉ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗੇ। €ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ । 
੧੦ਝ੍ਹੁਤੇ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ । ੧੧ਬਹੁੰਤੇ, ( ਅ । ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਕੇ । "ਤਰਖਾਣ । 
੧ਬਕਠਨ । "”ਸੁਰਮੇ। "“ਦੇਢ ਇਸੜ੍ਹੀਆਂ ਵਰ ਲਈਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੭੩ ) _ਗਸਿ ੧੧। ਸੰਕੂ ੫੦. 

ਤਪਸੀ ਸੁਤ ਪਰਵਾਰਨਿ ਕੀਨਸਿ” ਕਹੈਂ-ਹਤਹੁ ਇਸ:ਰ੍ਹੇ ਨ ਪਲਾਇ-॥ 
੩੧॥ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਕ੍ਮ ਮੈਕਾਰਨਿ ਕਰਿਕੈ ਗ'ਹ ਕੁਦੈਡ ਕੋ ਤਪਸੀ ਤਾਤ । 
ਮਰਦਨਿ ਕਰੇ ਦੈਤ ਬਡ ਜੋਧਾ, ਤਰ ਤੀਰਨ ਤੇ ਹਤੇ ਪਪਾਤ” । ਚਰਨ 
ਕਿਤਿਕ ਕੋ ਗੁਲਵ” ਰ ਜ਼ਾਠ੍ਹ' ਕੋਤਿਕ ਕਟ ਤੇ ਕਟਿ ਗਿਰ ਜਾਤਿ । 
ਕੋਤਿਕ ਰਿਦੇ ਬਿਦੀਰਨ ਕੀਨ”, ਕੋਤਿਕ ਕੁਜਾ ਕਾਟਿ ਕਿਯ ਘਾਤ ॥੩੨॥ 
ਕਟੇ ਗੀਵ ਤੇ ਬਦਨ ਬੇਧਿ ਬਹੁ, ਕੇਤਿਕ ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਗਿਰੈਤਿ । ਉਠੇ 
ਕਬੈਧ ਅੰਧ ਗਨ ਡੋਲਤਿ ਦੈਤਨਿ ਕੋ ਕਾਟਤਿ ਬਲਵੈਤ” । ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਤਪਸੀ ਸੁਤ ਕੋ ਦੇਖੜਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਉਠਾਵਤਿ ਸ਼ੱਤ ਨਿ ਹੈਤਿ੯ । ਲੋਬਨਿ ਗਨ 
ਪੋਥਨ"ਕੋ ਕਰਿ ਕੈ ਅਤਿ ਲਾਘਵਤਾ ਕਰਿ ̀ਦਿਖਰੈਤਿ ॥ ੩੩ ॥ ਬੇਲ 
ਸੁਬੇਲ ਦੈਤ ਮਥਿ"' ਸਗਰੇ,ਅਪਰ ਪਲਾਏ ਦਸ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਗਿਰਕਤਬੀਜ 
ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਰੇ ਸੁਧਿ ਦੀਨਸਿ-ਇਕ ਤਪਸੀ ਆਹਿ ।ਤਿਸ ਨੇ ਕਰਿ 
ਸੈਗਾਮ ਖਪਾਏ ਅਸੁਰ ਅਸੈਖ; ਬਚਜੋ ਤਹਿ ਨਾਂਹਿ 'ਦੁਰਮਦ”” ਗਰਬਤਿ 
ਪਠੰ ਰਣ ਚਾਹਤਿ ਅਰੇ ਅਗਾਰੀ ਕੌ ਤਿਤਜਾਹਿ”-॥ ੩੪॥ ਪੁਨ ਚਤਰੈ- 
ਗਠਿ ਅਧਿਕ ਪਠਾਈ ਦੇ ਕਰਿ ਦਾਨ ਦਰਬ ਸਨਮਾਨ।ਮੁਨਿ ਨੰਦਨ ਸੋਂ 
ਸਿਰਜਕੋ ਖੈਘਰ ਆਯੁਧ ਹਤਹਿਂ ਬੁੰਦ ਜਿਮ ਬਾਨ । ਬਰਖ ਅਨੌਕੈ ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਬੀਤੇ ਕਰਤੇ ਘੋਰ ਘਨੋ ਘਮਸਾਨ । ਹਤੇ ਜਾਹਿ ਅਰਿ ਪੁਨ ਚਢਿ 
ਆਵਹਿ, ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਲੋ ਜੁੱਧ ਮਹਾਨ ॥੩੫॥ ਸੈਮਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਤੇ 
ਹਤਿ ਹਤਿ ਸ਼ੱਤ ਦਏ ਖਪਾਇ। ਪੁਨ ਆਵਹਿ ਉਪਜਤਿ ਨਿਤ ਜਾਵਹਿ 
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਰਿੰਹੈਂ ਰਣ ਘਾਇ। "ਰਥ ਬਢਨਿ ਤੇ ਕੀਨਿ ਸਮਾਸੈਂ“ਜਬਿ 
ਐਸੋ ਸੈਗਰਾਮ ਮਚਾਇ । ਉਠੀ ਚੈਡਿਕਾ ਸਹਿਤ ਕਾਲਕਾ ਕ੍ਰੋਧਾ ਲੈ ਸ਼ਕਤੀ 
'ਸਮੁਦਾਇ॥੩੬॥ਭਈ ਯੁੱਧ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਭਵਾਨੀ ਗਣ ਅਨੋਕ ਭੈਰਵ”“ 
ਦਰਸਾਇਂ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਅਸੁਰਨ ਪਰ ਕਰਿ ਕੈ ਏਕਹਿ ਬਾਰ ਪਰੇ 

੧ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਪੀ ਦੇ ਪੁੰਤ੍ਰ ਨੂੰ । “ਬਹੁਤੇ । ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੇ । “ਗਿੱਟੇ । ਬਗਿੱਟੇ। “ਗੋਂਡੇ। ਓਲੱਕ 
ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਕੇ । “ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰ ਦਿਤੀਆਂ । (ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ) ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਉਠ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਤੇ 
ਸਮੂਹ ਬਲਵਾਨ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ( ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ) ਅੰਨੇ ਹਨ । 
੯ਫੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । '“ਢੇਰ । "ਮਾਰਕੇ । "“ਹੈਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਨਮਤ । "ਤਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਕੌਣ ਜਾਕੇ ਅੜੇ । "$ਸੈਖੇਪ । "“ਡੈਰੇਂ ਆਦੀ ਗਣ । #ਇਹ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 
੯ ਹਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਰਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਬੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੭੪ ) _ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੧, 

ਅਰਿਰਾਇ। ਗੁਰਜਨਿ ਗਦਾ ਗਰਵ" ਗਹਿ ਪਾਥਰ, ਰਬ ਮਾਥੇ ਥਿਤ” _ 
ਮਥਹਿ ਰਿਸਾਇ' । ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਨਿਕਸਤਿ ਅਚਤਿ"ਕਾਲਕਾ ਕਿਲਕਤ ਕਹਿ 
ਤਾ ਦੂ “ਉਰ << ਅਨੋਕ ਤੀ ਤੀਆਂ 

_ਸਭਿ ਦਲ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨਿ । ਅਪਰਾਜਿਤਾ; ਭਗਵਤੀ; ਭੀਸਹਾ; 
ਟ ਅਤੈ, ਭੈਹਰਾ” ਜਾਨਿ । ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਉਤਫੁਲ ਨਯਨਾਂ' ਜਨੁ 

ਭੋਰ ਪਿਖਿ ਭਾਠਅਸੁਰ ਅਸੇਖਨ ਤੋਂ ਕਰਿ ਪ੍ਾਕ੍ਮ ਬਿਜੈ ਲਈ 
ਰਿਪੁ ਸਭਿ ਛੈ ਮਾਨਿ” ॥ ੩੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੇ 
“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅਸੂ । ੫੦ ॥ 

੫੧, [ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਬਾ ਸੁਨਾਉਣਾ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ "%ਕੋ ਦੇਵਹੁ ਤੁਮ ਸਭਿ ਲਖਹ ਜਥਾ ਭਗਵਤੀ ਜੀਤ'"। ਪੁਨਹਿਂ 
ਪੁਰਖ ਕਉ ਪੇਖਿ ਕਰਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਚੀਤ ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ &੮ ॥-ਹੇ 
ਤਪਸੀ ਕੇਂ ਤਪੁ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ',ਅਬਿਨਾਸੀ ਕੀ ਅੰਸ ਸਮੇਤ"੫ਕਰਿ ਪ੍ਰਾੜ੍ਹਮ 
ਰਿਪੁ ਘਾਤ ਪਪਾਤੇ “ ਅਨਗਨ ਪਰੇ ਅਯੋਧਨ ਖੇਤ'“। ਦਾਰੁਣ ਦੁਸਹਿ 
ਮਚਾਯੋ ਸੈਘਰ' £ਨਤਿ ਗਰਜਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਚੇਤ'।ਭਏ ਅਧੀਰ ਭੀਰੁ- 
_ਤਾ""ਧਰਿ ਕੰ,ਰਹੇ ਸਮੁਖ ਗੇ ਮ੍ਤ੍ਰਿਨਿਕੇਤ"॥੨॥ਕੀਨਸਿ ਬਹੁ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮੇਰੀ ਹਤਿ ਕੈ ਦੈਤ ਭੀਮ” ਸਮੁਦਾਇ । ਦੇਕ ਬੇਰ ਤੁਮ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵਹ 
ਤਬਿ ਆਵਹੁੰਗੀ ਮੈਂ ਹਰਿਖਾਇਮੇਰੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਤੁਵ ਪਰ ਬਚੈਬ੍ਹਾ” 
ਲਿਹੁ ਜਿਮ ਉਰ ਆਇ ।ਅਬਿਸਰੀਰ ਜੋ ਧਾਰਨਿ ਕੀਨੋਚੀਰੈਜੀਵ ਹੋਵੋਹ 
ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੩॥ ਜਦਾ ਚਹਹੁ ਚਿਤ, ਤਦਾਂ ਤਿਆਗਹੁ ਲਾਖੋਂ ਸੈਮਤ 
ਜਰਾ ਨ ਆਇ।ਤਪਨਿ ਤਪਹੁ ਅਤਿ ਉੱਗ ਤੇਜ ਹੁਇ ਦੁਸ਼ਟਦਮਨ'” 
ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਇ। ਸੈਗਤਿ ਬਨਹਿ ਅਸੈਖ ਅਨਿਕ ਬਲ, ਮਮ ਸਰੂਪ 
ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਇ। ਇਸੀ ਬੇਸ ਮਹਿੰ ਬਨੇ ਰਹੋ ਨਿਤ, ਜਥਿ ਕਬਿ ਜਹਂ 
ਭਾਰੀ । “ਰਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਬੈਠਕੇ । ੜੋਧਵਾਨ ਹੋਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ੯ਪੀਂਦੀ ਹੈ । 
“ਸੈਨਾ । $ਹੋਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । “ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਫੁੱਲਜਤ 
ਨੌਤਰਾਂ ਵਾਲੀ । ੯ਸਵੈਰੇ ਨ ਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । "“ਹੁਣ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ । 
“ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ । '“ਹੇ ਤਪੱਸ੍ਹੀ ਦੇ ਤਪ ( ਰੂਪੀ ਪੁੰਤ੍ਰ ) ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ । "੩ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਅੰਸ ਸਹਿਤ (ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ) । "“ਮਾਰਕੇ ਤੇਗੇ । "ਜੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ । "$ਜੈਗ । "ਤੇਰੀ 
ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੜ੍ਹ ਹੇ ਗਏ । "“ਕਾਇਰਤਾ । "੯ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ । “ਭਜਾਨਕ । “ਵਰ 
ਮੰਗ 1 '”ਬੁਢੇਪਾ । "“ਦੂਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੪੧੭੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਹੂ ੫੧, 

ਕਹਿ ਕਰਵਿ" ਸਹਾਇ-॥ ੪॥ ਬਾਕ ਬਿਸ਼ਾਰਦ ਦਗਾ ਬਾਕ ਕੌ” ਸੁਨਤਿ 
ਪੁਰਖ ਨੰ ਭਾਖਕੋ ਬੈਨ ।-ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਧਾਰਨ ਕਰਿ ਹੋਂ ਖੁਲ ਕੋਸ, ਕਟ ਤਾਗੇ ਹੈ ਨ।ਉੱਗੂ ਤੇਜ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਖਾਪਹੁ ਹਤਿਮਲੇਛ;ਹੇ ਪੰਕਜਨੈਠਿ” 
ਰਚਨਾ ਅਪਰ ਬਚਨ ਕੀ ਪੰਦਵੀ ਭੋਗ ਮੋਖ ਜੁਗ ਮਿਲਹਿਂ ਸੁਖੈਨ” 
॥ ੫॥ ਦੁਸ਼ਟ ਅਧਰਮੀ ਸੋਂ ਕਰਿ ਮਘਰ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਰਹੇ ਥਿਤਿ ਛਾਇ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਤਹਿ ਮਲੇਛਨ ਗਨਕੋ;ਬਧਹਿ ਯੁੱਧ-ਪ੍ਰਿਯ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵਿਂ-। 
ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹੀ ਭਵਿੱਖਕਤ ਬਾਤ ਸੁਨਾਇ । 
-ਖੂਰਬ ਭਾਗ ਚਤੁਰਥੇ ਜੁਗ ਕੋ” ਤਬੈ ਸਮੋ ਐਸੇ ਬਨਿ ਆਇ॥ ੬॥ਮੋਹਿ 
ਅਵਾਹਨ ਕੋ ਤੁਮ ਕਰਿਹੋਂ ਅਭਿ ਬਾਂਛਤਿ ਬਰ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹਿ। ਮੈਂ ਤਬਿ 
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਕੈ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਵੋਂ' ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਮਾਂਹਿ। ਨਿਜ 
ਕ੍ਟੈਬ ਕੌ ਮੋਹ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਰਹੋ ਸਮਾਨ ਦੰਦ ਉਪਜਾਹਿ'ਗਤਾਵਤ ਦਿਸ 
ਸਰੀਰ ਕੋ ਧਾਰਹੁ ਤਪ ਪ੍ਰਿਯ ਤਪ ਕਹੁ ਤਪਉ ਉਮਾਹਿ"' ॥ ੭॥ ਤਬਿ 
ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਰ ਤਨ ਧਰ ਹੈ"ਨੋ ਮੂਰਤਿ ਬਰਤਹਿੰ ਜਗ ਬੀਚ । ਦਸਮ ਸਰੀਰਉਪੰਜ ਹੈ ਤੋਰੋ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਜੋਤਿ ਮਹਾਂ ਹਿਤ ਸੀਂਚ'ਮਏਕੈਕਾਰ ਰੂਪ 
ਮੈਂ ਲੈ ਹੁਇ“ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਪੁ ਮੀਚ'ਧਰਮ ਬਿਰਹਿ, ਬਿਥਗਹ 
ਜਸੁ ਪਾਵਨ; ਕਰੀਹਿਂ'# ਉਧਾਰਨਿ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚ-॥ ੮॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਜਗਤ ਈਸ਼ਰੀ ਤਹਿ ਛਿਨ ਉਪਜਾਯੋ ਉਰ ਪ੍ਰੋਮ ਅਪਾਰ । ਲਗੀ ਚਾਟਿਏ, 
ਅੰਗਨਿ ਸੂੰਘਤਿ'” ਜਥਾ ਬਤਸ”ਕੋ ਪੇਨੂਹ ਪਕਾਰ ।-ਹੇ ਸੁਤ!ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 

ਬਾਣੀ (ਝ੍ਹਮ ਵਿਦਯਾ) ਦੀ ਟੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ" #ਜੁੱਧ _ਮਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ 
ਹੋਵੇਗਾ । “ਚੌਥੇ ਜੁਗ ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ̀ ਭਾਗ ( ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ ) । "ਮੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੱਦਣਾ ਕਰੋਗੇ । “ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ । ""ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਉਪਜਿਆਂ । ( ਅ) ਜੋ ਦੁਦ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤਿਸ ਵਿੱਖੇ ਸਮਾਨ ਰਹੀਓ । "ਹੇ ਤਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਪ ਨੂੰ ਉਮਾਹ ਕੇ ਤਪੋ । 
ਤਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਯਾਰੇਗਾ । ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਨਾਲ । "£ਦੇਕੈਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੇ ਜਾਓਗੇ । "“ਮੌਤ । 'ਕਰੋਗੇ । ““ਭਾਵ ਚੁੰਮਦੀ । "ਵੱਛੇ ਨੰ । 

ਰਾ ਤਕ ਹ00ਈਅਫਰਡਡਗਗਲਲਗਤਤਤਤਗਲ 



ਉਰ 
ਮਰਹਿ ਸ ਜੁੱਧ ਮਬਾਰ'-। ਇਮ ਕਹਿਕੈ ਅਰ ਬਹੁ ਹਿਤ ਕਰਿ 

ਕੈ 

ਪੇਮ ਸਾਥ ਤਨ ਸਰਬ ਨਿਹਾਰ॥੧੦॥ਭਈ ਸੁ ਲੋਪ ਭਗਵਤੀ।` 
ਤਹਿ 

ਦਸ਼ਰ ਦਮਨ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਇ। ਤਪਸੀਂ ਪੁਰਖ ਗਯੋ ਪਿਤ 
ਕੇ ਵਿਰ; 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। ਪੁੱਤ ਬਿਲੌਕਤਿ ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ 
ਕਰਿ 

ਦੁਰਗਾ ਬਰ ਲਖਿ ਬਾਕ ਅਲਾਇ'-ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਿ 
੍ 

ਕਦਰ ਚ ਯੌਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ | ਵੇਖੋ ਐੂ 

ਕਰਹਤ ਦੇ ਸਹਤ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਫਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗ੍ਰਗਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ 

[ਸਸ: ਅਗ੍ਰਗਾਮਿਨ]। =ਵਸਤੂ ( ਭਾਵ ਰਾਜ ਆਦਿ ) ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਹੌਕਾਰ 

ਯਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛੁਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ । “ਉਹਨਾਂ (ਉਨਮਾਦੀਆਂ ਦੀ) ਦੇਹ 
ਨੂੰ 

ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ (ਨਾਲ) ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪੁੰਜੇਗਾ; (ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਥ) 
ਮਰੇਗਾ 

ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰੇ ਯਾਂ ਤਰੇਗਾ । “ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਏ । 5ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
 ਪਰਮਨ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪੁਤਰ | 

#ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ ਵਚ
ਨਾਂ ਨਾਲੋ 

ਫਰਕ ਵਿੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਰੋਤਮ ਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਗ
ੁਰ ਤੀਰਥ ਮੈਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 

ਸਵਾ ੯੦ ਪਰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ:- ਰ 
“ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਅਵਤਾਰ

 ਹੋਨੇ ਕੀ 

ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰ ਕਥਾ ਕਾ ਵਰਣਨ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਮ ਬਾਨ
 ਕਾਰਨ 

ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਏਕ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈਂ । ਅਰ ਪੂਰਬਲੀ ਕਬਾ ਮੇ' ਹੇਮਕੁੱਟ ਕਾ ਸੂੰਸੇਰ ਅਰਥ
 ਲਿਖਾਂ, ਗੁਰੁ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਕੋ ਅਕਾਲ ਕਾ ਤਪਸੀ ਰੂਪ ਲਿਖਾ; ਗੁਤੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ 

ਖਾਲ ਸੈ ਜਨਮ ਹੋਨਾ ਲਿਖਾ । ਸੋ ਸਭੀ ਲਿਖ਼ਨਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨੋਂ' 
ਸੈ 

ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ । ਕਾਹੇ ਤੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡੁਰਾਜ ਕੇ ਯੋਗ ਬਾ
ਨ ਕੇ ਸਮੀਪ 

ਕਹੀਂ 



_ਫਪਰਪਸੂਰਜ।____(੪੧੭੭) ___ ਰਸਿ੧੧। ਅਰੂ੫੧. 
ਬਰ ਲੀਨਸਿ ਕਰਿ ਕੈ ਚਿਤ ਚਾਇ ॥ ੧੧॥ ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਕੋ ਬਰ ਇਹ 
ਲੀਨਸਿ, ਯੁੱਧ ਹੇਤੁ ਹੀ ਮੈਂ ਉਪਜਾਇ।ਅਧਿਕ ਜੁੱਧ ਹਿਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ 
ਜੁੱਧ ਸੁ ਅਨਦਿਨ ਰਿਦੇ ਬਸਾਇ।ਰੱਛਾ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁਇਮ ਜਾਨਹ'ਆਰ- 
ਬਲ ਬਾਲਿਕ ਜਥਿ ਪਾਇ। ਤਬਿ ਮੈਂ ਰਣ ਨਹਿੰ"ੱਕਰਵਿਬਿਲੋਕਨਹੇਸਤ 
ਇਸ ਕੋ ਰਚਹ ਉਪਾਇ' ॥੧੨॥ਜਿਮ ਗੋਭੀਤੂਰਨ ਹੁਇ ਉਤਪਤਿ ਤਿਮ 
ਉਪਜਕੋ ਮੁਝ ਤੋ ਹੈ ਨੰਦ ! ਲੋਕ ਸੁਬੋਤਮ ਤੋਂ ਛਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਯਾਂਤੇ ਨਾਮ 
ਸੁ ਹੋਤਿ ਗੋਬਿੰਦ” । ਸਿੰਘ ਸੁ ਪਦ ਦੇਵੀ ਦਿਯ ਪੂਰਬ ਅਬਿ ਤੁਮ ਤਪ ਕੋ 

_ਤਪਹ ਬਿਲੈਦ । ਸਮੋ ਆਇ ਤਬਿ ਬਿਦਤਹੁ ਜਗ 'ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਧੰਹ ਤੇਜ 
ਬਡ ਸੂਰ'ਮਨਿੰਦ-॥ ੧੩ ॥ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਉੱਗ੍ਰ ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ- 
ਵੈਤ ਧਰਿਧੀਰ । ਤੋਜਵੈਤ ਧਰਮਾਤਮ ਸਦ ਹੀ ਅਤਿ ਉਦਾਰ ਗੁਣਨਿਧਿ 
ਬਰਬੀਰ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਰਿੰਦਮ, ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਕਹੁ ਰਿਦਾ 
ਰੈਭੀਰ । ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਿ ਅਭਿਲਾਖੀ .ਤਰਨਿ ਗਜਾਨ ਕਹੁ; ਕਰ 
_ਧਨ ਤੀਰ” ॥ ੧੪॥ ਖੜਗ ਮਹਾਂ ਖਰ ਨਿਰਮਲ ਧਰਤਾ; ਮਹਾਂ ਕਰਮ 
ਕਰਤਾ ਦਸਹਾਰ।ਅਭਿਬੈਦਨ ਚਰਨਨਿ ਪਰ ਧਰਿ ਕੈ-“ਆਇਸੁ ਰਾਵਰ 
ਕੀ ਸਿਰ ਧਾਰਿ । ਕਹਜੋ ਆਪ ਕੋ ਮੈੰ ਸਭਿ ਕਰਿ ਹੋਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਦਾ 
ਅਨੁਸਾਰਿ-। ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ ਤਬਹਿ ਤਪ ਤਾਪਨਿ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ 
ਤਪੇ ਉਦਾਰ ॥ ੧੫॥ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਬਡ ਉੱਚ ਪਹਾਰਨਿ, ਦਰੀ ਕੋਦਰਾ 
ਨਦੀ ਬਿਸਾਲਦੇਸ਼ ਅਗਮ!ਮਹਿਂ ਨੀਰ ਨ ਤੀਰਹਿ'"ਬੈਠਹਿੰਤਪਤਾਪਹਿਂ 
ਦਖ ਘਾਲ" । ਜੇ ਬਿਸਤਰਤਿ ਪੁਲਨ”” ਕੇ ਥਲ ਹੈਂ, ਨਿਤਜਲ ਬਿਖੈ 

“ਤੁਸ਼ੀ' ਮੇਰੀ ਰਖਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ( ਮੈਂ ) ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ( ਇਸ ਲਈ ? । "ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ 

ਆਯੂ ਪਾਓਰੇ ਤਦ ਮੈਂ' ਜੁੱਧ ਵਿਚ ( ਤੁਹਾਨੂੰ ) ਨਾੰ ਦੇਖਾਂ, ਹੇ ਪੁਤਰ 'ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕਰ । 
ਬਲਗਰ, ਅੰਕੂਰ, ਕਲੀ । “ਤੁਸੀਂ ਸਰਈੋਤਮ (=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-) ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਵੀ ਜੀ ਗੋ, ਵਿੰਦ, ਦੇ ਅਰਬ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ । ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਵਿਦ ਧਾਤੂ=ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਗਯਾ 

_ ਪਾਕੇ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ । “ਸੂਰਜ । $ਸਮੂਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਗਜਾਨ ਦੇ 
ਰਗ ਕਰਿ ਦਲ ਹਨ । "ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲ । 

ਦਰਾਵ ਆਪ ਬੋਲੇ:-"“ਐਖੇ ਥਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ । "ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਘਾਲਨਾ 
ਘਾਲਕੇ ! ""ਬਰੇਤਿਆਂ । #ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ-ਮਹਿ । 1ਪਾ:-ਅਗਨਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੪੧੭੮1 ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੧, 

ਬਸੇ ਚਿਰਕਾਲ । ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਕਰਿ ਪੌਨ ਰੋਧ ਕਰਿ" ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ 
ਰਹੇ ਹਿਤ ਨਸ਼ਨ ॥੧੬॥ ਕਬਿ ਜਲ ਪੀਵਹਿ, ਕਬਹਿ ਨ ਪੀਵਹਿੰ, ਥੀਵਹਿਂ 
ਨਿਰਾਂਹਾਰ ਬਿਤ ਹੋਇ।ਆਤਪ, ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਸਹਾਰਹਿਂ, ਰਹਹਿ ਅਡੋਲ 
ਅਬੋਲਖਲੋਇਨਕਹਤਿ ਬਿਧਾਤਾ “ਸਨਹ ਸੁਰਹ ਸਭਿ!ਸਮਾ ਸਮਾਪਤਿ ਕੋ 
ਅਬਿ ਸੋਇ । ਨਿਜ ਸਿੱਖਜਨਿ ਜੁਤਿ ਨਰ ਤਨ ਧਰਿ ਕੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿੰ 
ਤੋਜ ਅਖੋਇ”” ॥ ੧੭॥ ਸੰਨ ਕਰਿ ਸੁਰ ਉਰ ਅਚਰਜ ਧਰਿ ਕਰਿ ਲਖੀ 
_ਭਵਿੱਖਜਤ ਸਭਿ ਹੀ ਬਾਤ ।ਜਿਤ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਹਾਂ ਨਰ”ਧਰਿ ਕੌ ਕੌਤਕ 
ਪਿਖਨਿ ਚਹਤਿ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ । ਹਿੰਦ ਜਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਲਖਿ 
ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭਗਤ ਸੁਖਦਾਤ । ਨਿਜ ਗਨ ਸੰ ਆਇਸੁ ਅਸ 
ਦੀਨਸਿ “ਗਮਨਹੁ ਲੇ ਬਿਬਾਨ ਅਵਿਦਾਤ ।। ੮ ॥ ਰੁਪ ਤਪੋ ਸੈਂ, ਤ੫ 
ਕੋ ਤਾਪਤਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਤਪਸੀ ਤਪ ਮਹਿ ਪੜਾਰ । ਮੋਹ ਸਮੀਪ ਜਾਇ ਅਥਿ 
ਆਨਹੁੰ ਘੋਰ ਤਪਜੋ ਤਪ ਦਰਸ ਉਦਾਰ ।ਸੈਮਤ ਬਿਤੇ ਅਸੇਖ ਜਿਸੀ ਕਹੁ 
'ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋਂਇਕਤਾ ਧਾਰਿ/ਮੋਹਿ ਰੂਪ ਮਹਿ ਉਚਿਤ ਮਿਲਨਿ ਕੈ ਅਸੰਥਿ 
ਮਾਤ ਜਿਸਗਾਤ ਨਿਹਾਰ॥੧੯ਹੇਮ ਕਟ ਕੇ ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੁਭ ਸਭਿਨਿ 
ਬੀਚ ਬਰ ਸ੍ਰੰਗ ਸੁਹਾਇ। ਤਿਸ ਪਰ ਖਰੇ ਕਰਹਿ ਤਪ ਦੀਰਘ ਅਚਲ 
ਸ਼ਸ਼ਕ ਕਾਸ਼ਟ ਸਮਤਾਇ” । ਸੁਨਿ ਗਨ ਲੇ ਬਿਬਾਨ ਕਉ ਗਮਨੇ ਜਿਸ 
ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ।ਸੁੰਦਰ ਬਦਨਵਾਰ ਦਰਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਮਹਿਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇ । ੨੦. ॥ਦਿਨਮਣਿਓ ਸਮ ਮੰਣਿ ਗਣ ਕੀ ਜੜਤੀ ਮਹਿਤ 

ਪਦਮਰਾਗ ਛਬਿ ਛਾਇ' । ਹੈਸਨਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਘਰ ਚਿੱਤ੍ਤਿ੯ ਉਪਰ 
ਕਲਸ ਉਰਧ ਦਿਪਤਾਇ । ਜਾਲ ਕਿੰਕਣੀ ਕਰਤਿ ਕੁਲਾਹਲ; ਮਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਨਿ ਸਭਿ ਬਾਇੰ"॥੨੧॥ਮੁਕਤਾ ਜਾਲੀ ਜ੍ਰਲਤਿ ਝਰੋਖਨਿ 

_੧ਰੋਕਕੇ । “ਇਸਥਿਤ ਟੋਕੇ । “ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਤੇਜ ਰੱਖਕੇ । “ਨਰ ਸਰੀਰ । “ਤਪੋਮਯੋ=ਤਪ . 

ਸਫੂਪ । $ਸੂਰਜ । “ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਲ । “ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰਦਾਰ ਹੀਰੇ ੩ 

ਲਾਲ ਮਣੀਆਂ ਛਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।। ਦਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਚਿੱਤ੍ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । 
੧੧ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਛਣਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । (% ਬਿਬਾਣ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਛਣਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 
ਚਾਲ ਮਨ ਹੈ।#ਪਾ:-ਬੇਖਂ ਇਬੇ ੧੯੩੬ ਈ: ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਹੇ ਚੁਕਾ ਹੈ। 



ਕਰਿ" ਸੈਂਦਰ ਧਰੇ ਸੁਭਗ ਉਪਧਾਨੁ'।ਸ਼ਕਾਮਲ ਰਕਤ” ਰੈਗ ਤੇ ਆਦਿਕ 
ਲਗੇ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਦੁਤਿ ਖਾਂਨ । ਜਾਹਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ, ਦੇਖੈ ਕੌ ਤਿਹ; ਕਹੈਂ 
ਪਰਸਪਰ “ਹੈ ਇਹ ਭਾਠ” ॥ ੨੨॥ ਸਪਤ ਕੋ ਮੱਧਯ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਪਰ 
ਥਿਰਕੋ ਆਇ ਗਨ ਸਹਤ ਬਿਮਾਨ”। ਸਾਦਰ 1 `ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ 
“ਹੋ ਤਪੁਧਨ“ ! ਤਪ ਰੂਪ ਮਹਾਨ । ਤਪ ਅਧਿਕੋ ਤੁਮ; ਤਪਹਿ ਬਿਥਾਰਹ 
ਤਪ ਸਾਧਕ ਤੁਮਰੇ ਨ ਸਮਾਨ । ਪੂਰਨ ਕਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਤਨ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ੋ- 
ਤਮ ਪਰਮਾਰਥਵਾਨ !॥ ੨੩॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਮਾਤਮ, ਪੂਰਨ, ਪਰਮ 

ਰ ਪੁਰਖ ਆਵਾਹਨ ਕੀਨਿ । ਕਰਹੁ ਅਰੂਢਠਿ ਬਰ ਬਿਮਾਨ ਪਰ, ਦਰਸ਼ਨ 
ਲੋਹ ਸਫਲ ਨਿਜ ਚੀਨਿ । ਅਖਿਲ ਲਾਲਸਾ ਪੁਰਵਹੁ ਅਪਨੀ;ਤੁਮ ਸਭਿ 
__ਗਜਾਤਾ ਪਰਮ ਪੂਬੀਨ । ਤਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕਰਹ ਉਰ ਅੰਤਰ, ਆਇਸ 
ਮਾਨਹੁ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨ? ॥ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭੁ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਰਜਾ 
ਸੁਨਤਿ ਭਈ ਪੁਲਕਾਵਲ ਆਇ । ਉਰ ਅਨੰਦ, ਅੱਸ਼ੁ ਭਰਿ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਮ 
ਬਿਖੈ ਗਦ ਗਦ ਬਚ ਗਾਇ । ਕ੍ਰਿਸ਼ ਤਨ ਜੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੰ' ਰਿਸ਼ਟੇ ਅਤਿ 
_ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਰਸਾਇ? । ਆਸ੍ਰਾਸਨ ਕਰਿ" ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇਰਾ 
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਖਦ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਸੁਨਾਇ ॥ ੨੫ ॥ਕਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਸ਼ਿ 
ਬੈਦਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਨਹਿ ਸਮੀਪ ਬਿਮਾਨ । ਬਾਲਰ ਮੁਕਤਾ ਲਰਕਤਿ 
ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬੀਚ ਬੈਠਕਾ ਬਨੀ ਮਹਾਨ । ਤੀਨ ਪੁ ਦੱਛਨ ਦੀਨਸਿ ਵਿਰ 
ਕਰਿ ਨੰਮ੍ਰੀ ਹੋਇ ਅਰੂਢੇ ਜਾਨ । ਪਰਮਗੁਰੂ” ਮਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀਨਸਿ 

_ ਗਮਨ ਚਹਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਛ ਠਾਨਿ ॥ ੨੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਇਕਾਵਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਪੰਚਾਸੰਤੀ ਅੰਜੂ ।। ੫੧ ॥ 

੫੨, [ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦੈਗੀ] । 
ਰ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਯੋ ਗਮਨ ਕੇ ਮੁਨਿ ਜਬਹਿ; ਬੇਗ ਬਿਸਾਲ ਬਿਮਾਨ । ਤੁਰਨ 
ਹੀ ਊਰਧ ਉਠਜੋ, ਚਲਜੋ ਜਾਤਿ ਜਿਮ ਭਾਨੁ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛੰਦ ॥ ਬੇਗ 
ਬਿਮਾਨ ਸਮਾਨ ਜੁ ਮਨ ਕੇ" ਨਿਮਖ ਬਿਥੈ ਪਹੁੰਚੋ ਦਰਬਾਗਛਰੀਂਦਾਰ 
"ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ 'ਯੈਰਸ਼ਟ ਤਕੀਏ।ਤਕਾਲੇ ਲਾਲ । “ਗਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਮਾਨਾੱਤਪੱਸ੍ਹੀ । ਤਨ । $ਤਨ 
ਜੋ ਕਿਸ (=ਲਿੱਸਾ) ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਤੇ (ਜੁਸ਼ਟ=) ਆਨੰਦਮਯ ਹੋ ਚਿਆ। “ਤਪੀ ਦੇ 
ਹਤਰ ਲਾ 
ਉੱਤੇ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । "ਮਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਬਿਮਾਨ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ1 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੦) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੨, 

ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਯ ਠਾਂਵੇ; ਸਿੰਘਪੌਰ ਜਨੁ ਰਜਤ ਪਹਾਰ' । ਸੂਰਜ ਸਮਸਰ 
ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ;ਕਵਿ ਸਮਰਥ ਕੋ ਕਰਹਿ ਉਚਾਗਤਹਿੰ ਤੋ ਉਤਰਿ ਖਰੇ 
ਤਬਿ ਦਰਸੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਜਨੁ ਚੈਦ;ਉਦਾਰ॥੨॥ਸ਼ੈਦਰ ਦਰਸ਼ਨ-ਮੰਦਰ 
ਦਰ ਪਰ, ਮੰਦਹਾਸ; ਮ੍ਰਿਦੁਸ਼੍ਰ ਮੁਦਪਾਇ । ਸਾਦਰ ਅੱਗ ਲੈਨ ਕੋ ਆਏ” 
ਮਿਲੋਸੈਗ ਲੈ ਚਲੇ ਲਵਾਇ।ਗਏ.ਪਰਭੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕੈ ਕਰੀ ਦੰਡ 
ਵਤ ਪ੍ਰੋਮ ਬਧਾਇ । ਪੁਟ ਲੋਚਨ ਤੇ ਰੂਪ ਅਮੀ ਨਿਧਿ ਪਾਨ ਕਰਤਿ ਬਹੁ, 
ਨਹਿੰ ਤ੍ਰਪਤਾਬਿ॥੩॥ਹਾਬ ਬੈਦਿ ਪੁਨ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ ਠਾਂਢੇ ਭਏ ਨਿੰਮੂਤਾਂ 
ਸਾਬਕਹੇ ਨਾਮ ਜੋ ਬੀਚਾਂਜਾਪਜੀਥਬਰਨਨ ਕਰੇ ਸਤਤਿ ਕੀ ਗਾਘਕਹਿ 
ਕਰਿ ਮੁਖਿ ਤੇ “ਨਮਹਿ ਨਮਹਿ ਪੂੁਕੁ? ਬਾਰੈਬਾਰ ਨਿਵਾਯਵ ਮਾਬ।£ਸਰਬ 
ਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ ਟੂਪ ਤੁਮ; ਅਖਿਲ ਲੋਕ ਨਾਥਨਿ ਕੇ ਨਾਬ ॥ ੪॥ ਭੁਜੈਗ 
ਪ੍ਰਯਾਤ ੬੮ ॥ ਨਮੋ ਹੱਤਜ ਨਾਮੰਂ ! ਨਮੋ ਸੱਤ ਰੂਪੰ”।ਚਿਦਾਨੰਦ ਏਕੋ”; 
ਅਨਾਮੈ;ਅਰੂਪੰ"।ਨਮੋ ਬੀਜਬੀਜੰ'';ਮਹਾਨੇ ਮਹਾਨੰ" ।ਸਮਾਨੰ ਸਭੂਤੈ, 

, ਭਵਾਨੰ'= ॥੫॥ ਨਮੋ ਨਾਥ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧਿ ਦਾਤਾ । ਮਹਾਂਦੋ 
ਦੇਵੈ", ਬਿਧਾਤੈ ਬਿਧਾਤਾ' । ਜੁਗੀਸ਼ੈ,ਕੂਗੀਸੈ”, ਅਧੀਸੈ, ਅਨੀਸ਼ੈਂ'। 
ਸਹੱਜੈ ਸ ਬਾਹ ਸਹੱਸੈ ਸੁ ਸੀਸ" ॥ ੬॥ ਸਹੱਸੂਛ ਸ਼੍ਰੋਟੈਂ", ਸਹੱਸੈ ਸੁ 
ਘਾਟਾਂ” । ਸਹੱਸ੍ਰਾਨਨੰ”, “9 ਸਹਸ ਸਪ੍ਰਾਣਾਦ।ਨਮੇ ਤੀਨ ਰੂਪਾ ਨਮੋ 

'ਪਿਅਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛਰੀਦਾਰ ਸੰਘ ਪੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ( ਜੋ ਸੰਘ ਪੋਰ ) ਮੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 
ਪਹਾੜ ਵਾਂ ਹੈ । "(ਤਪੀ ਜੀ ਦਾ) ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਾਂੜ ਦਿੱਸਿਆਂ । ( ਅ ) ਕਈ 
ਸਿਆਣੇ ਅਗੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆਂ ਵਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੁਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 
ਵਾਲੇ ਮੁਸਕਾਂ ਰਹੇ, ਮਿਠੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ (ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ) ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੈਣ 
ਆਏ ਐੱਗੋਂ । “ਨਾਲ ਲੈਕੇ । “ਠੇਤਰਾਂ ਫੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦੀ ਨਿਧੀ 
ਪੀਂਦੇ ਰਜਦੇ ਨਹੀ । 5ਹੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਲੇ । “ਹੇ ਸੱਤ ਰੂਪ ਵਾਲੇ । “ਆਪ ਇਕੋ ਹੀ ਸੱਤ ਚੇਤਨ 
ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ੯ਰੋਗ ਰਹਤ । "“ਰੁਪ ਰਹਤ । '"ਕਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ । ਵਡਿਆਂ ਦੇ 
ਵਤੇ । "ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਜ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ (ਆਪ) ਇਕ ਰਸ ਹੋ । ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵ 
ਹੈ । "“ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਥਾਤਾ ਹੋ। “$ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ । "“ਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ । 
"੧(ਅਧੀਸ=) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਸੈਨਾ ਪਤੀਆੰ ਦੇ ਈਸ਼ਰ । "€ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ 
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਸ ਹਨ । ”"(ਸਹਸ--ਅਕਕ=) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੈਤਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨ ਹਨ । “ਨੱਕ । 
“ਬੋਹਜ਼ਾਰਾੰ ਮੁਖ । “ਜੈ ਹੋਵੈ (ਆਪ ਦੀ) । “?ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੦੮੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੨, 

ਤੀਨ ਹੀਨ'।ਨਮੋ ਪੰਚਾੱ ਨਸੋਪੰਚਕੀਨਾਂ॥੭॥ਅੂਪੰਦ ਅਨੰਗੇ? 
ਅਤੇਗੇ', ਅਨਾਸੈਂ। ਸਮਸਤੋ? ਉਪਾਵੈਂ, ਸਮਸਤੇ ਪਕਾਸ਼ੈਂ 
ਸੈਘਾਰੈਂ, ਸਮਸਤੈ ਅਲੀਬੋਪਨਮੋ ਅਤ "ਓ-ਅ ਅਤ <<“ 
ਦਾੜਗਾੜ੍ੈ" ਕਰਾਲੈ ਬਿਸਾਲੈ । ਨਮੋ ਖੜਗ ਕੇਤੋ, ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲ" । 
ਨਮੋ ਚਾਰ ਚਾਰੂ' ਸਰੂਪੰ ਬਿਰਾਜੈਸਦਾਜੈ ਸਦਾਜੈ ਸਦਾਜੈ ਸਦਾਜੈ“॥੯॥ 
ਨਮ ਬੱਧ ਅੱਖ) ਨੇ ਕਾਤ ਸਾਂਈ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਮੋ ਜੋਤਿ ਜੋਤੋ"'। 
ਸਮਸਤੈ ਬਿਖੈ ਨੀਤ ਤੋ ਮੈ ਸਮਸਤੈ'। ਨਮਸਤੈ ਨਮਸਤੈ ਨਮਸਤੇ 
ਨਮਸਤੋ'” ॥੧੦॥ਸਦਾ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਅਖੰਡ ।ਅਨਾਦੋਂ, ਅਠੰਤੇ" 
ਕਮ << ਪ੍ਰਚੇਡੇ"“।ਸਤੇ ਲੋਕ ਸੀਸ” ਆ ਕੁਘ= “<< 
ਖਲ ਜੰ” । ੧੧॥ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ, ਅਕਾਲ, ਦੁਕਾਲੀਂ” 
ਸਦਾਜੈ, 9 ਸਦਾਜੈ, ਨਮੋ ਜੋਤਿ ਰਸੀ”। ਚਿਦਾਨੰਦ ਮੌਂਗੀ ਸਦਾ ਮਗ ਸੋਹੈ। ਰ 
ਨਮੋ ਹੈ, ਨਮੋ ਹੈ, ਨਮੋ ਹੈ, ਨਮੋ ਹੈ? ॥ ੧੨॥ ਵੋਹਗ ॥ ਬਾਰਬਾਰ 
ਕਰਿਕੈ ਨਮੋ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸਿਰ ਗਖਿ । ਕਹਜੋ “ਮੋਹਿ ਆਰਜਾ ਦਿਜੈ ਜਿਮ 
ਰਾਵਰਿ ਅਭਿਲਾਖੀ ॥ ੧੩ ॥ ਸੈਯਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਨ ਪਨ ਅਕਲ 

(ਆਪ) ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੂਪਾਂ (ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ) ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ (ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ) ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੋ, 
ਕਮੁੰਜਾਂ ( ਤੱਤਾਂ) ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। <ਰੂਪ ਰਹਤ । “ਅੰਗ ਰਹਿਤ ( ਅ? 
ਮੰਦਰ । “ਨਾਸ਼ ਰਹਤ । £ਆਸਾ, ਰਹਤ ( ਅ ) ਨਾਸ਼ ਰਹਤ । “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ਵਾਲ 
ਹੋ। ੯ਆਸਰਾ ਹੋ । "%ਪ੍ਰਲਯਕਾਲ ਵਿਚ) ਜਲ ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਗ ਉਤੇ ਸੈਂਕੇ ਇਸੰਬਤ ਹੈਂਦੇ ਹੋ 
"ਦ੍ਰਿੜ (=ਪੱਕੀਆੰ) ਦੜ੍ਹਾਂ। ਕਰੜੀ ਹੁਡ ਵਾਲੇ ( ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ) ' 
<੫ਗਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲ । "ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ । "“ਚਾਰੇ ਜੁਰਾਂ ਵਿਚ ਜੈ ਹੋਵੇ । ( ਅ ) ਹੈ ਸਦਾ 
ਜੈ (ਰੁਪ) ਸਦਾ ਜੈ (ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਦੀ ਆਪ) ਸਦਾ ਜੈ ( ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਲਈ 
ਸਾ ਕੀ ਸਦਾ ਮੈ ਹੇ ਕਰ ਕੂਪ ਤੇ ਆ ਦ ਜੋ ੧੬ਜਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਾ 
ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ (ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਦਾ) ਹੈ । "ਚਾਰੇ ਅੰਤਹਕਰਣਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ( ਅ) 
ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ (ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤੈਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਰਾ ਮੈਂ) ਨਮਸਕਾਰ 
(ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। "੯ਅੰਤ ਰਹਤ “੯ੰਤੀਖਣ । “"ਸੱਤਿ ਲੋਕ 
(ਤੇਰਾ। ਸੀਸ ਹੈ । “ਪਤਾਲ ਚਰਨ ਹਨ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਹੈ । ੨੩(ਜੈਮਣ ਮਰਨ 
ਸਤ 1 ਬੀਵੀ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੨, 

ਕੋ ਪਾਵਤਿ ਕੂਰ ਨ"। ਰੂਪ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋਰ 
ਸਹਾਇਕ ਪੂਰਨ । ਜਾਂ ਪਦ ਕੋ ਨਖ ਸੈਂਦਰਤਾਂ ਲਖਿ ਆਨ ਤਿਲੋਕ 
ਬਿਥੈ ਸਮ ਰੂਰ ਨ” ॥੧੪॥ ਸੈਯਾ ੬੮॥ ਯੁਨਿ ਰੀਭੀਰ ਸਘਨ ਮ੍ਰਿਦਲਾ ਬਹ 
ਬੋਲੋ ਬਾਕ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ । “ਦੁਸ਼ਟਦਮਨ!ਸਨਿ ਪਥਮੈ ਉਪਜਯੋ, ਕਰੜੋ 
ਤਪੀਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਮ ਧਜਾਨ।ਅਪਨੇ ਤਪ ਪਭਾਵ ਤ ਕੀਨਸਿ ਕਾਰਨ ਕਰਿਬੇ 
ਜੁੱਧ ਮਹਾਨ । ਯਾਂਤੇ ਅੰਸ ਅਹੈ' ਤੂੰ ਹਮਰੀ ਤਪੇ ਮਹਾਂ ਤਪ ਕੰ ਨ ਸਮਾਨ” 
। ੧੫ ॥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਭੀ ਤਪੜੋ ਇਤੋ ਤਪ ਤੀਨ ਜੁਗਨਿ ਲੋ ਕੀਨਿ 
ਮਹਾਨ।ਅਥਿ ਅਵਤਾਰ ਪਿਬੀ ਤਲ ਧਰਿਕੈ ਮੇਰੋ ਕਾਜ ਕਰਹ ਬਚ ਮਾਨਿ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਜਮਨ ਨੌ” ਭਿਸ਼ਟ ਹਿੰਦ ਕਿਯ ਤੁਮ ਅਲੰਬ ਹੋਵਹੁ ਸਵਧਾਨ । 
ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਧਰਿ ਲੀਲਾ ਨਿਜ ਕਰਿ ਸੱਤਜਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਿਹੁ ਦਾਨ” 

_॥ ੧੬॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਰ ਜੋਰੇ “ਤਹਾਂ ਜਾਨਿ ਮੈਂ ਬਿਘਨ 
ਬਿਸਾਲ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਹੋਹਿ ਪੁਬਿਰਤਾ“ ਅਰ ਬਹ ਬਧਯੋ ਕਲੀ 
ਕੋ ਕਾਲ । ਚਰਨ ਆਪ ਕੇ ਸੁਰਤ ਚੁਭੀ ਮਮ, ਟਿਕਜੋ ਅਧਿਕ ਮਨ 
ਪੋਮ ਰਸਾਲ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਅਭਿਲਾਖਾ ਇਕ ਰਸ ਰਚਜੋ 
ਸਰੂਪ ਸ ੬॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਸਮੁਝਾਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਕੋ 
ਕਹਜੋ ਬਿਤਾਂਤਾਂ । ਤਏ ਲਬਧ ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤੁਮ, ਸੋਪਿ ਸਮੋ ਆਯੋ 
ਨਿਜਕਾਤ" । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਨਿ ਉੱਤਮ! ਮਾਰਗ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ 
ਅਵਿਦਾਤ ਛੱਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀ' ਜਗ ਦਿਖੀਯਤਿ, ਭਦੇ ਮਲੇਛ, ਅਚਾਰਣ 
ਘਾਤ” ॥ ੧੮ ॥ ਰਚਕੋ ਜਗਤ ਜਬਿ ਪੂਰਬ ਹਮ ਨੇ ਉਪਜਾਏ ਬਲਿ ਦੈਤ 
ਬਿਸਾਲ । ਮਹਾਂ ਦੀਨ"' ਲੌ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ ਤਿਨਹੁਂ ਚਲਾਏ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਚਾਲ"।ਸੱਤਜਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਕੀਨਸਿ ਪਾਰਬ੍ਹਮਕੀ ਨਹੀ ਸੈਭਾਲਿ'੧ 
ਅਬਿ ਤੁਮ ਸੁਗਮ ਚਲਾਵਹੁ ਨੀਕੇ ਰਹਿਤਿ ਕਗੰਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਰਸਾਲ'” 

ਰ ਬੂਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵ ਸਚੇ ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਹਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ( ਵਸਤੂ) ਮੰਦਰ 
ਨਹੀਂ । ₹ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ । ਏਯਵਨੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ । ੫ਪਵਿਰਤੀਆਂ । 
੬ਮੈਭਾਲਕੇ । “ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ । “ਨੇਕੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ । €ਪ੍ਰੌਮਾ ਭਗਤੀ । 
'ਜੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮੁਹੰਮਦ । "ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ। "ਵੋਯਾਦ । 
੧੪ਮਦਰ । #ਬਚਿਤੁ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ । 1ਪਾ:-ਅੰਤਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੩, 

॥੧੯॥ਇਮ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹੁਬਹਬਿਧਿ ਅਪਨੋਅੰਕਬਿਖੇ ਬੈਠਾਇ। 
“ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਕੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰੀਅਹਿ ਜਗ ਜਾਇ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਨਵਮ ਸਰੀਰ ਬਿਖੈ ਪ੍ਵਿਸ਼ਾਇਿ" । 
ਸੌ ਤਪਸੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੋ ਸ਼ਾਂਤਿਮਤੀ ਸਭਿ ਸੋਂ ਸਮਤਾਇ ॥ ੨੦ ॥ 
ਪ੍ਥਮ ਜਨਮ ਜਿਮ ਹਤੋ ਸ਼ਾਂਤਿਮਤਿ ਢਤਿਯ ਜਨਮ ਮਹਿ ਤਿਸੈ ਸਮਾਨ। 

_ ਜੋਗ ਜੱਗਰ ਕਰਿ ਮੋਹਿ ਅਰਾਧਤਿ ਚਹੰਤਿ ਪੁੱਤ ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਸ ਥਾਨ । 
ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਉਦਾਰਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਤੁਮ ਮਹਿੰ ਦਿਕਤਾ ਠਾਨਿ” । 
ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ ਹੋਇ ਕਰਿ ਮੋ ਮਹਿ/ਲੋਤਾ ਪਰਾਪਤਿ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ॥੨੧/ਮਮ 
'ਸਤ ਤੂੰ ਹੈਂ ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੀ; ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ' ਮਹਿ ਭੇਦ ਨ ਹੋਇਧਰਮ ਕਰਹੁ 
ਬਿਦਤਾਵਨਿ ਜਗ ਮਹਿ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਪਰ ਸਮਰਥ ਨ ਕੋਇਪੁੱਤ੍ਰਾਦਿਕ 
ਮਹਿ ਰਹਿਨ ਅਮੋਹ, ਰਿਪੁਨਿ ਹਤਨਿ ਕੌ ਆਲਸ ਖੋਇ। ਸਿਮਰਨ 

_'ਸੱਤਿਨਾਮ ਪਰਬਿਰਤਰ ਛੱਤੀ ਪੰਥ ਉਪਜਿ ਹੈ ਸੋਇ! ॥੨੨॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਮਸਤਕ ਸੁੰਘਤ ਦੋਖਤਿ ਜਿਮ ਪਿਤ ਤੋ ਸੁਤ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਇ। ਮ੍ਰਿਦਿਲ 
ਮਧਰ ਸਾਰਥ ਪਰਸ਼ਾਰਥ ਸ਼ੋਯ ਭਰੇ ਸ਼ਭ ਬਾਂਕ ਸਨਾਇ।ਸਨਿ ਕੈ ਢੇਸ਼ਟ 
ਦਮਨ ਹੁਇ ਠਾਂਢੋ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਅਲਾਇ। “ਪੰਥ ਚਲਹਿ ਤਬਿ 
ਜਗਤ ਮਝਬਾਰੇ ਜਬਿ ਹੋਵਹ ਤਮ ਆਪ ਸਹਾਇ? ॥ ੨੩॥ ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ 
ਸੀਸ ਪਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 
ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਏਕੈਕਾਰ ਸੁ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਹੋਇ ਬਿਸਰਜਨ ਤਜਿ 
_ਦਰਬਾਰਹਿੰ, ਆਏ ਪਿਖਕੋ ਬਿਮਾਨ ਅਸੀਨ । ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਹੀ ਤੁਰਤ 
ਪਯਾਨੇ ਨਿਜ ਆਸ਼੍ਰਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਨ ॥੨੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਗ੍ਰੰਥੇ 
ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ/ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੱ ਰਣ ਵਖ ਨਿਵਾਸ ਪੰਚਾਲਰੀ ੪ 

7ਸ]1 ਰ੍ 

ਗਿ ਦਿਯੋ ਬਿਤੌਤ ਸੁਨਾਇਿ ।“ਧਰਹਿੰ ਧਰ- 
ਤਲ ਜਨਮ ਕੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ” ਕਦ ਪਖ ਲਤ 
ਮੈਂ ਧਰਹ ਸੁ ਨਰਨਿ ਸਰੀਗਛੱਤੀਂ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹਿਕੈ ਜੁੱਧਬਿਖੈ ਬਨਿ ਬੀਰ 
॥੨॥ਸ੍ਰੈਯ॥ਕੋਸ ਰਖੋ ਕਛਾਉਪਰ ਬੇਸ ਮੈਂ“ਆਯੁਧ ਧਾਰਿ ਮਚਾਇ ਲਰਾਈ। 

ਪਵੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ । “ਏਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । “ਚੇਲੇ । “ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ । “ਉਪਰਣੇ 
ਵਸ ਵਿਚ ਕੋਸ ਤੇ ਕੱਛ ਰੱਖੋ। #ਂਪਾ:-ਕੇਸਹਿ ਕੇ ਕਛ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੩, _ 

9" ਦਬ (<< ਮੈਂ ਬ੍ਹਮ ਲੋਕ ਸ਼ੀ ਗੁਰ 
੨ “# 4? ੫ ਬੈਧ ਨਸਾਈ” ॥੩॥ ਸਿੱਖਠਿ ਸੋ 
ਇਮ ਕੌਮਲ ਭਾਖਿ ਮਹਾਂਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖਦਾਈ । “ਜੋਗ ਮਹਾਂ ਤਪ 
ਸਾਧਨਿ ਆਦਿਕ ਹੈ ਇਨ ਕੋ ਫਲ ਸੋ ਲਿਹੁ ਪਾਈ।ਚੀਤ ਲਗਾਵਹੁ ਮੋਹਿ 
ਬਿਖੈ, ਮਨ ਸੈਗ ਰਹੋ, ਪੁਨ ਨਾ ਭਰਮਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ 
ਕਲਿ ਕਾਲ ਮੈਂ,ਅੰਤ ਸਭੈ ਮਿਲਿ ਜਾਈ” ॥੪॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਏਦ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ 
ਨਿਜ ਰੂਪ ਆ ੦੬ ਪਰ ਮਲਕ 
ਸਹਿਤ ਹੁਇ ਉਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ, ਛੱਤ੍ਰੀ ਮਿ ਅਤ ੪੪੩੪੬ 
ਮਰਲ #ੈਕਤ ਕੋ ਛਕਾਗ ਨਿਡ ਮਮ ਲਿਕਰਿ 
ਲੋਕ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦੀਨਸਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਿ 
ਸਿੱਖਕ ਅਖਿਲ ਹਰਖਾਏ ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। “ਮਹਾਂਬਾਹੁ ਉਤ- 
ਸਾਹ ਮਹਾਤਮ ਇਕਾਕੀ ਰਿਪੁ ਸਮੁਦਾਇ । ਸਹਿਤ ਸੁਬੇਲ ਬੇਲ 
ਬਡ ਜੋਧੇ ਦ੍ਰਿਵ ਭੈਘਰ ਮਹਿਤ ਮਚਾਇ। ਤਜੋ ਮਾਰਗਣ ਅਸੁਰ ਮਾਰਿ- 
ਗਣ ਜਬਾ ਮਾਰ ਗਣ ਹਤਿ ਖਗਰਾਇ” ॥ ੬॥ ਬੇਲ ਸੁਬੇਲ ਸੈਆਰਨਿ 

ਸਮ ਹੁਇ ਓਜ ਸੁ ਰਾਵਰਿ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਇ॥੭॥ਗੁਰ ਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 
ਕੀ ਆਇਿਸੁ ਜਿਮ ਹੁਇ ਤਿਮ ਰਹਿਨੋ ਬਨਿ ਆਇ। ਉਤਪਤਿ ਪੰਥ 
ਖਾਲਸਾ ਕਰਿ ਹੋ' ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਕਤਿ ਤੇਜ ਪਵਿਸ਼ਾਇ। ਰਹਿਤ ਰਾਖਨੀ, 
ਤਪ ਕੋ ਸਾਧਹਿੰ", ਸ਼ਿਮਰਹਿੰ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਤਿ ਭਾਇ'ਭੋ ਸਿੱਖਹੁ[ਇਹੁ 
ਕਾਰਜ ਸਾਧੋ ਪੂਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀ ਪਾਇ ਰਜ਼ਾਇ ।੮,ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਕੋ ਰਾਖਨਿ 
ਕਜੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਝ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲਵੋਂ । “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ । "ਗੂੜ੍ਹ ਅਰਥ, ਮਹਾਂ ਸਿੱਧੰਤ। ਵਿ 
ਨਹ ਕਿ ਮਿਲ ਜਦ ਨ ਹਲ ਬੱਲ ਨ ਸਮੂਹ 

“(ਮਾਰ੍ਗਣ=) ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੜ ਸਾਰੇ ਸਰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ । [ਸੈਸ:, ਮਾਰ੍ਗਣ=ਤੀਰ । ਮਾਰਿ=ਮਾਰੈ । ਮਾਰ=ਸੱਪ;ਵਾ ਮਾਰ]“ਬਲ,ਬੀਰਤਾ। €ਦੁਸ਼ਟ 
ਦਮਨ ਜੀ ਬੋਲੇ। "ਪੂਜਨੀਕ ਸੇਸ਼ਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਲ ਦੀ । "ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇ (ਗੁਰੂ 
ਲਾ ਗਾਲ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੫ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੫੩, 

ਕਰਿ ਹੋ ਤਰਕ ਤੋਜ ਤਰੁ ਕੇ ਤੁਰਵਾਇਂ। ਦੋਨਹੁੰ ਪਰ ਹੁੱਇਦੰਬ ਖਾਲਸਾ _ 
ਭੋਗ ਮੋਖ ਕੋ ਕਰਤਲ” ਪਾਇ। ਜਹਿਂੰ ਕਹਿ ਬਿਦਤਹਿ ਗੁਨ ਅਨੌਂਕ 
ਜੁਤਿ ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਰਣ ਕੌ ਚਹਤਿ ਸਦਾਇਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿ ਗਤਿ ਸੁਖੇਨ 
_ਲਹਿ, ਦਹਿ' ਬਿਕਾਰ, ਰਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਇ? ॥੯॥ ਨਿਜ ਸਿੱਖਯਨਿ ਰਿਖਿ 
ਬੇਖਨ ਸੋਂ ਇਮ ਭਠੀ ਭਵਿੱਖਜਤ ਸਭਿ ਹੀ ਬਾਤ” । ਕਰੇ ਬਿਸਰਜਨ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਵਨਿ ਜਾਤਿ ਬਿਚਾਰਤਿ ਮਤਿਅਵਦਾਤ'। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦੁਸ਼ਟ- 
ਦਮਨ ਜਲ ਮੱਜਕੋ ਚਢੇ ਸਥੈਡਲ ਪਰ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ। ਕੁਸ਼ ਬਿਸਤਰ ਪਰ 
ਹੁਇ ਪਦਮਾਸਨ ਬੈਠਿ ਗਏ ਕਰਿ ਕੈ ਰਿਜ ਗਾਤ” ॥ ੧੦ ॥ ਖੈਂਚਿ ਪ੍ਰਾਣ 
ਕੌ ਜੋਰ ਪਾਇ ਕਰਿ ਦਸਮੋਦ੍ਾਰ ਫੋਰਿਬੋ ਕੀਨ। ਜਨਮ ਧਰਨਿ ਕੋ ਧਰਨ 
ਬਿਖੈ” ਪੂਭੁ ਨਿਜ ਇੱਛਜਾਤੇ ਛੋਰਿ ਸੁਦੀਨ । ਬਿੰਦ ਪੁਸ਼ਪ ਬ੍ਰੰਦਾਰਕਲੈਕਰਿ 
ਬਿੰਦੂ ਜਿਮ ਬਰਖਾਇੰ' ਪ੍ਰਬੀਨ । ਅਧਿਕ ਸੁਰੀਧੈਂ ਧੂਪ ਦੀਪ ਬਹੁ ਅਤਿ 
ਉਤਸਵ ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਚੀਠਿ ॥੧੧॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੁ 
ਜੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੀਰਬਨਿ ਤੀਰ ਨਿਵਾਸ। ਸਭਿ ਅਸਥਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਨਦ; 
ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਤਾਸ । ਜੱਗਜ ਹੋਮ ਦਛਨਾ ਬਹ ਕੌਚਨ ਸਾਧਨ 
ਦਿਜਨਿ ਖੈਕ ਜੇ ਰਾਸ” । ਅਠਿਕ ਪਕਾਰ ਕਰਾਦ ਅਹਾਰਨਿ ਦੇਤਿ 
ਅਚਾਵਤਿ ਸ਼੍ਰਾਦਨਿ ਰਾਸ ॥੧੨॥ ਇਮ ਅਨੇਕ ਹੀ ਤੀਰਬ ਕਰਿ ਕੈ ਤੀਰਥ 
ਰਾਜ ਤਿਬੈਣਗੇ ਤੀਰ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਜੋਗ ਸਮਾਧਿ ਬਿਖੈ 
ਗੈਭੀਰ । ਕਰਹਿ ਜੱਗਜ ਬਹੁ ਕੌਚਨ ਦੇਵਹਿੰ, ਪਾਟੈਬਰ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਚੀਰ । 
ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਦੁਰਲਭ ਸੁੰਦਰ ਦੇਤਿ ਬਿਭੂਖਨ ਮੁਕਤਾ ਹੀਰ ॥੧੩॥ 
ਬੇਦ ਪਾਠਿ'' ਗੇ ਬਿੱਪਸ ਕਰਮੀ“ਸ਼ਾਂਤ,ਦਾਂਤਿੱ” ਸੁਚ,ਨਜਮ ਧਾਰਿ। ਸਮ- 
ਦਰਸੀ ਸੈਤੋਸ਼ੀ ਧੀਮਤਿ'” ਬਿਨੁ ਮਤਸਰ ਮੁਖ ਮਿ ਦੁਲ ਉਚਾਰਿ । ਸਹਨ 
_ਸ਼ੀਲ ਅਨਕੂਲੀ ਤਪ ਕੇ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਅੱਭਰਾਸ ਉਦਾਰ ।` 

ਪ੍ਰੱਛ ਨੰ ਤੋੜਕੇ। “ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ । ਸਾੜ ਕੇ। “ਆਪਣੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਖੀਬੇਖ ਵਿਚ 
ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖਯਤ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ । “ਉੱਜਲ ਮਤੀ ਵਾਲੇ । 5ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ 
ਕਰਕੇ । [ਸੈਸ:, ਰਿ] । “ਧਰਤੀ ਵਿਚ । "ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈਕੇ ਬੂੰਦਾਂ ਵਤ 
ਬਰਖਾਏ । ੯ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਤੀਰਬਾਂ) 
ਨੂੰ । “ਸਾਧਾਂ; ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ । "ਬੇਦ ਪਾਠੀ । “੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ । "“ਇੰਦ੍ਯ 
(ਇੰਦਯ ਦਮਨ=) ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ [ਸਿਸ:, ਦਾਂਤ| । "ਬੁਧੀਵਾਨ। (ਅ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਵਾਲੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੬ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੫੩. 
ਪਰਮਾਤਮ ਜਿਨ ਕੋ; ਸਦਾ ਧਰਮ ਅਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ॥ ੧੪॥ ਸਰੈਯਾ॥ ਬਿੰਦ 
ਦਿਜੋਤਮ ਆਇ ਮਿਲੇ ਅਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੋ ਜਸ ਕਾਨ ਸੁਨੇ। ਸੋਢਿ ਸੁ ਬੈ 
ਕਿ ਫੂਖਨ ਉੱਤਮ ਧੀਰ ਉਦਾਰ ਬਿਸਾਲ ਗੁਨੇਂ।ਦਾਨ ਕੋ ਦੋਤਿ ਹੈਂਮਾਨ 
ਕੌ ਦੇਤਿ ਹੈਂ; ਗਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਆਸ ਪੁਨੋ”। ਨੰਦ ਕੋ ਦੇਤਿ ਅਲੰਦਕੋ 
ਦੇਤਿ ਹੈਂ; ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ ਕੇ ਬਾਕ ਭਨੋ”॥ ੧੫ ॥ ਦੋਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਤੇ ਦਿਜ 
ਆਵਤਿ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ' ਧਨ ਕੋ ਮਨ ਭਾਯੋਬ੍ਰਿੰਦ ਅਹਾਰ ਸੁ ਕੀਨਸਿ ਮਾਧਰ 
ਪੂਰਕ',ਮੋਦਕ'ਪੂਪ ਖੁਆਯੋ। ਭੂਰ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਹੋਤਿ ਰਹੈ ਨਿਤ ਹੋਮ ਕਰੈ 
ਜਵ ਪ੍ਰਿੱਤ ਮੰਗਾਯੋ। ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਤਿ ਅਨੋਕਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੰ ਜਸੁ ਯੋ 
ਬਿਥਰਾਯੋ ॥ ੧੬ ॥ ਰਾਤਿ ਕੋ ਠਾਨਿ ਕੈ ਤਜਾਗ ਮਹਾਨ ਅਲੱਖ ਕੀ ਸੇਵ 
ਕਰੈਂ ਉਰ ਮਾਂਹੀ। ਪਾਣ ਨਿਰੋਧਿ ਕੈ ਉਰਧ ਕੋ ਕਰਿ ਮੁਰਧ ਮੈਂ ਬਿਰਤਾ;ਨ 
ਚਲਾਹੀਂ9ਚੋਚਲ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਬਸਿ ਮੈਂ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਾਧ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕ- 
ਸਾਹੀਂ । ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ ਬਿਤੀਤਹਿ ਬੈਠਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਥਿਰ ਪਾਹੀਂ 
॥ ੧੭ ॥ ਵਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰੀ ਅਰਾਧਨਾਂ ਅਲਖ ਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ । 
ਪਰਮ ਪੂਸੀਦੇ ਜਾਨਿ ਕੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਕੀ ਸੇਵ।੧੮॥ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਠਿਬੋ 
ਕਰੇ ਅਪਨੀ ਅੰਸ ਸੁ ਜਾਨ ।-ਮੋਹਿ ਪੁੱਤਰ ਕਰਿਬੋ ਚਹਤਿ-ਅਸ ਸ਼ੈਕਲਪ 
ਪਫਾਨਿ ॥ ੧੯॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛ੮॥ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਬੇਠੀ ਉਪਰ ਬੀਤ ਗਏ 

ਬਿਹੂ ਖਟ ਮਾਸ । ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤਿ ਬਿਤਾਏ ਤਹੀਂ ਆਨਿ 
ਕੀਨਸਿ ਪਰਕਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਗੁਭ ਧਾਰਯੋ ਪਾਵਨ ਬ੍ਧੈ ਚੈਦ ਸਮ ਚਾਰ 
ਉਜਾਸ” । ਜਹਿ ਕਹਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਅਵਿਲੋਕਹਿ ਬਿਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਹਿੰ 
ਦੜਿ ਗਾਸ ॥੨੦॥-ਦੇਖਿ ਨਖਾਂ ਕੋ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬਧਯੋ ਅਨੰਦ, ਨ ਰਿਦੇ 
ਸਮਾਇ । ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਰੈਕਨਿ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਲੋਤਿ ਆਸ਼ਿਖਾ ਕੋ ਹਰਖਾਇ 
॥-ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਹੈ ਪਤਿ ਕੋ ਬਾਕ ਅਬਹਿ ਬਿਦਤਾਇ--। 
ਸਕਲ ਗੁਰੁਨਿ ਕੋ ਮਹਾਂ ਅਰਾਧਤਿ ਕਰਹਿ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਬਰਤਾਇ 
॥ ੨੧ ॥ ਮਹਿੰਮਾਂ ਮਹਾਂ ਪੌੜ੍ਹ ਕੀ ਜਾਨਤਿ ਯਾਂਤੇ ਉਤਸਵ ਕੋ ਅਧਿਕਾਇ। 

-ਜਾਣੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'ਆਸਾੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ₹ਮੁਕੈਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ(ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ)ਦ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 
ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਦਸਵੇ' ਦਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸਬਿਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । “ਉਜਾਲਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੮੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੫੩, 

ਮਨ ਹੀ ਮਨਹਿ ਮਨਾਵਤਿ ਪੁਭੁ ਕੌ “ਏਕੰਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਰਾਇ । ਕਰੋ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮਮ ਅਬਿ ਰਹੋਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਬਰਖ ਬਿਤਾਇ । ਸਦ ਬਲਿ- 

ਹਾਰ ਜਾਉ' ਤਿਸ ਦਿਨ ਪਰ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਜਬਿ ਮੁਖ ਦਿਖਰਾਇ॥ ੨੨॥ 

ਮਮ ਸੁਤ ਕੇ ਨਹਿ ਸੇਤਤਿ ਹੋਈ ਸੈਮਤ ਬੀਤੇ ਬਾਂਛਤਿ ਜਾਲ । ਤੀਨ 

ਲੋਕਪਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈੰ ਜਾਨਯੋ ਅਬਿ ਭਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਪੁੰਜ ਤੇਜ ਕੌ 

ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਂਪੈ ਜਨਮਹਿਗੋ ਅਸ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲ। ਪਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਬਠੋ 

ਦਿਵਸ ਤਿਸ ਇਮ ਮਾਤਾ ਕੌ ਮੋਦ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨੩॥ ਸੈਗਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 

ਆਇ ਘਨੇਰੀ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਝਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਝਿੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੱਗ 

ਬਹਾਦਰ ਦਰਸਹਿੰ ਬਾਂਛਤਿ ਵਲ ਕੋ ਪਾਇ ਬਿਲੈਦ । ਸੁਤ ਚਾਹਤਿਬਿਤ 

ਕੇਤਿਕ ਚਾਹਤਿ, ਕੋ ਅਰੋਗ, ਚਹਿ ਕਿਤਿਕ ਅਨੰਦਕੇਤਿਕ ਭਗਤਿਭਾਉ 

ਕੌ ਜਾਚਤਿ;ਚਹਿੰ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ ੧ ਕੈਦ ॥ ੨੪॥ ਉਪਜਹਿ ਬ੍ਰਹਮ 

ਗਕਾਨ ਉਰ ਕੋਤਿਕ; ਨਵਨਿਧ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਚਿਤ ਪਾਇ । ਕੇਤਿਕ ਸੇਵਤਿ 

ਨਿਤ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬਸਹਿੰ ਨਿਕਟਿ ਦਰਸ਼ਨ _ਦਰਸਾਇੰ । ਕਰਹਿ ਦੇਗ 

ਕੋ; ਆਨਹਿ ਜਲ ਕੋ; ਬਸਤ ਪਖਾਰਹਿੰ ਧਰਿ ਚਿਤ ਚਾਇ । ਕੇਚਿਤ 

ਪਵਨ ਝ੍ਲਾਵਹਿੰ ਗੁਰੁ ਕੋ; ਕੌ ਪਨਹੀ ਕੋ ਪੌਂਡ ਬਨਾਇ ॥ ੨੫॥ ਧਰਹਿ 

ਭਾਉ ਕੋ ਚਰਨ ਪਖਾਗਹੰ; ਕੋ ਈਧਨ ਆਨਹਿ ਹਰਖਾਇ । ਸੂਖ਼ਮ 

ਬਸਤ ਮੋਲ ਬਹੁ ਦੈਕੈ ਕੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਕਾਵੈ ਬਨਿਵਾਇ।ਚੀਜ਼ ਜ਼ਨਾਨੇ ਜਰੀ 

ਜੁਗਤੇ ਕੌ ਅਰਪਹਿ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਜਾਇ' । ਆਨਹਿ ਅੰਨ ਕਿਤਿਕ 

ਬਹੁ ਸ਼੍ੋਸ਼ਟ ਸਿਤਾ ਘੱਤ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ ੨੬ ॥ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇਵਾ ਕੌ 

ਗਿਨੀਅਹਿ ਕਰਹਿ ਆਨਿ ਹਿਤ ਨਿਜ ਕੱਲਕਾਨ”। ਭਰੀ ਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਰ ਕੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਰਹੈ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਹਿਤ ਨਿਜ ਠਾਨਿ। ਪਾਇ ਸਰਬ ਕੁਛ 

_ਧਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ; ਹੋਹਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਹਿ ਸੁਜਾਨ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਂ- 

ਰ੧ੋ, ਕੋਤਿਕ ਸਹਤ ਸਿੱਧਿ ਕੇ ਬਿਦਤਿ ਜਹਾਨ ॥ ੨੭॥ ਨਮੋ ਕਰਨਿ 

ਅਵਿਕਾਸ਼ ਨ ਪਾਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਨਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਇ। ਇਕ ਰੁਖ਼ਸਦ 

ਹੋਵਹਿ ਕਰਿ ਬੇਦਨ ਅਨਿਕ ਪੁਕਾਰਨਿ ਜਸੁ ਬਿਦਤਾਇ।ਲਯਾਇ ਤਿਹਾ- 

ਵਲ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਨਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਝਹੁਤ ਬਾਰਿ ਬਰਤਾਇ। “ਪੈਨ ਖਨ' 
੍ 

ਰਿ 

੧(ਪੋਤ੍ਰਾਚਾਹਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤੇ । "ਆਂਕੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੀ ਤਾ ਵਾਸਤੇ(ਸੇਵਾ॥ 



੮ ਸੁਨਾਵ || ੨੮1 
ਤਪ ਪੱ ਦਾਦ ਸੂ ਦਰ ਪਲ ਮਾਂ 
`ਨਨੈ ਨਾਮ ਤੀਨ ਪੰਚਾਸਤਿ ਅਤੂ॥੫੩॥ ___ ੫੪, ' ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਵਰਵਾ॥ ਸਰ ਗੁਰ ਕਰਿ ਕੈ ਬਾਸ ਤਹਿ ਕੋੜਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ। ਭਏ 
ਤਯਾਰ ਆਗੇ ਚਲਨਿ ਮਿਲੈ ਮਨਜ ਸਮੁਦਾਇ' ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਸਭਿ ਤੇ 
ਰੁਖਸਦ ਹੁਇ ਗੁਰ ਚਾਲੇ । ਵਾਹਨ ਅਨਿਕ ਸਜਾਇ ਬਿਸਾਲੇ। ਸੈਂਗ 
ਵਕੀਰਨਿ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਿਤਿਕ ਤਰੈਗਨਿ ਪਰ ਭਟ ਜਾਇ॥ ੨॥ 
ਸਿਵਕਾ ਡੋਰੇ ਸਮੈਂਦਨ ਜਾਤਿਤਜਿ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕੋ ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਾਤਿ।ਥੋਰੇ ਕੋਸਨਿ 
ਡੇਰਾ ਕਰੈਂ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਆਗੈ ਚਲਿ ਪਰੈ॥ ੩॥ ਇਸ ਪਕਾਰ ਗਮਨਤਿ _ 
ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ । ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਪਾਵਨ ਰੂਰੇ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁਰੀ ਪਹੂੰਚੇ ਜਾਇ। 
ਡੋਰਾ ਕਰਜੋ ਹੇਰਿ ਸੁਭ ਥਾਇ ॥੪॥ਜਬਿ ਹੀ ਮੈਗਤਿ ਕੋ ਸੁਧਿ ਹੋਈ/ਮਿਲੈਂ 
ਪਰਸਪਰ ਸਿਖ ਸਭਿ ਕੌਈ । ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਕੋ` ਕਰਿ ਤਾਰੀ । 
ਜਾਇ ਸੁ ਅਰਪੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ॥੫॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। _ 
ਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰ ਤੋ ਪਾਈ । ਮੁੱਖਿ ਮਮੈਦ ਆਇ ਪਗ ਪਰਜੋ । ਦਰਬ 
ਜਿਤਿਕ ਸਭਿ ਆਗੇ ਧਰਜੋ॥ ੬॥ ਜੀਵਨ ਲਾਭ ਲਹਜੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ । 
ਆਇ ਕਰਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰਸਨ । ਠਾਨਾਂ ਭਾਂਤਿਨਿ ਉਤਸਵ ਕਰੈਂ । 
ਲਯਾਇੰ ਤਿਹਾਵਲ ਆਗੈ ਧਰੈ ॥ ੭ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਡੈਰੋ ਰਖਾ। 
ਰਾਖਹਿ ਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਸਿੱਖਕਨਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਬਰ ਜਾਚੇ । 
ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਦੇ” ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ॥ ੮ ॥ ਪਸਰਜੋ ਸੁਜਸੁ ਅਧਿਕ ਬਿਚ 

। ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਨਰ ਜਿਤ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬਹੁ ਪੰਡਿਤ ਬਿੱਦਕਾ 
ਲਿਪੁਠ । ਆਵਤਿ ਹੈ ਗੁਰੁ ਕੇ ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ॥ ੯॥ਸੈਨਗਾਸੀ ਬਹੁ 

“। ਅਨਿਕ ਭੈਖ ਜੇ ਪਹਿਰਤਿ ਅੰਬਰ । ਪੂਛਹਿ ਆਨਿ 
ਕੋ ਨਿਰਨੈ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰਨੈਂ॥੧੦॥ਜਸ ਜਸ 

ਜਨ ਜਿਨ ਬੂਝਨਿ ਕਰਰੋ। ਤਸ ਤਸ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਉਚਰਤੋ । ਹਰਖਹਿ 
ਸੁਨਿ ਉਸਤਤੀ ਬਖਾਨੰ' । “ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਗ ਗਰ ਹਮ ਜਾਣੋਂ॥॥੧੧॥ਸਿੱਖ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਹੋਵਤਿ ਆਇ , ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਧਰਿ ਬਰ ਕੋ ਪਾਇ।ਬਹ ਮੈਗਤਿ 
ਕੋ ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ । ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਿ ॥ ੧੨॥ 
“ਇਹ ਪੁਰਿ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ। ਰਹਹਿੰ ਮੈਤ ਸਿਖ ਨਿਰਮਲ 
“ਬਹੁੰਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ (ਆ ਕੇ) । ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ । “ਭਾਵ ਨਾੰਗੇ । 

ਤਹ 

ਰਿ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੧੮੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੪. 

ਆਤਮਂ।ਗੁਰੁ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕੋਠਾ ਅਹੈ ॥ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਧਰਿ ਬਰ ਰਹੈ” 
॥੧੩॥ ਪਾਵਨ ਛੇਤ ਆਦਿਕੋ ਭਯੋ'। ਨੀਲਕੈਠਾ ਰਚਿ ਸੋਂ ਰਚਿ ਦਯੋ। ਜੇ 
ਮਾਨਵਬਾਸਹਿਂ ਸਮਦਾਇ।ਗਤਿ ਦੇਵਨਿ ਮਹਿ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇ॥੧੪॥ਸਿਮ 
ਰਹ ਸਖਦਾ ਨਿਤ ਸਤਿਨਾਮ । ਸ਼ੈਕਰ ਰੀ ਬਸਹ ਕਰਿ ਧਾਮ । ਸਨਿ 
ਕਰਿ “ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਹਿ ਗੁਰੁ ਆਏ। ਕੋਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬਸੈ ਮਨ ਭਾਏ! ॥ ੧੫ ॥ 
ਖੈਗਤਿ ਜੌਨਪੁਰੇ” ਕੀ ਆਈ । ਅਪਰ ਜਿ ਗਾਮ ਨਗਰ ਗਿਰਦਾਈ' । 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤਹਿ ਆਗਵਣ੍ਹ । ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਆਏ ਤਜਿ ਭਵਨ੍੧੬॥ 
ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਕਰੈਤੈ । ਪਗ 
ਰਜ ਰਮ ਨੀਤ 
ਲਾਭ ਸਿੱਖਨਿ ਸਭਿ ਲੀਨਾ । ਧਰਿ ਧਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਦਰਸ ਗੁਰੁ ਕੀਨਾ । ਇਕ 
ਭਾਈ ਗੁਰੁਬਖਸ਼ ਹੁਲਾਸੀ । ਮੈਗਤਿ ਸੈਗ ਜਵਨ ਰੂ ਰਲਾ ੪੧੮੪ 
ਪੋਮੀ ਮਹਾਂ ਭਜਨ ਕੋ ਕਰਿਤਾ । ਰਿਦੈ ਧਕਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਰਿਤਾ । 
ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਤੀਰ । ਕਰਯੋ ਭਜਨ ਤਿਨ ਧੁਨਿ ਗੈਭੀਰ ॥੧੯॥ 
ਧਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਂ ਧੁਨਿ ਸਾਥ। ਕਰਹਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ । ਏਕ 
ਜਾਮ ਲਗਿ ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਹੈ । ਸੁਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁ ਪੇਮਿ ਲਹਜੋ ਹੈ ॥ ੨੦॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਰ ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। 
੪ਸੁਠਿ ਭਾਈ ਗੁਰੁਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਲ । ਨਹੀਂ ਫਸਹਿੰ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਜਮਜਾਲ” 
-ਵ ਆ 8 ੫੦ ਹੈ ਜੋਈ। ਕਿਰਤਨ ਕਰਹਿ ਭਜਨ ਕੋ 
ਰਲ ਬੈਸ ਤੋ ਕਿਰਤਨ ਕਥਾਂ। ਸਨਹਿੰ ਪੇਮ ਧਰਿ ਸੈਗਤਿ ਜਥਾ? 
॥੨੨॥ ਪਨ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਪਗ ਲਪਟਾਈ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਸਿਖ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । "ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ (ਕਾਂਸ਼ੀ) ਮੁੱਢ ਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ । ਨਗੋਮਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਵੇਂ' ਗੁਰਾਂ 
ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ । “ਆਸੇ ਪਾਸੈ ਦੇ । =ਜੌਨ ਪੁਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਖੈਗਤ ਨਾਲ ( ਆਇਆ) । 
“ਜਮ ਦੇ ਕਠਨ ਜਾਲ ਵਿਚ । ੍ _#ਕਵਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ 
ਦਾ ਉ?1 ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਖ ਉਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵਕਤ 
ਤੋਂ ਬਹੁੰਤੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦ੍ਿ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਨਾਂਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗੂਰੁ 
ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮੈਤਾਂ ਦੇ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਭੇਰੇ ਹਨ । ਅੰਕ ੧੩ ਦਾ 
ਵਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। _ 



< ( ੪੧੯੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੪. 

ਗਿ ਵਿ ਵਿਦਾ ਗਈ ਜਹੇ ਜਸ ਕੀ ਗਾਵਤ ਵਜ ਵਰੁ ਤੀ ਹਜ 
ਉਮਗਾਵਤਿ । ਇਮ ਬਹੁ ਸੈਗਤਿ ਕਰੀ ਨਿਹਾਲ । ਕਿਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬਸਿ 
ਤਹਾਂ ਕਿਪਾਲ ॥ ੨੪ ॥ ਆਦਿ ਜੌਨਪੁਰਿ ਸੈਗਤਿ ਜੇਤੀ । ਭਈ ਬਿਦਾ ਲੈ 
ਅਭਿਮੰਤਿ' ਤੇਤੀ । ਪੁਨ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੁਚ ਕਰਜੋ ਹੈ। ਚਲਨਿ ਮਨੋਰਬ 
ਅੱਗ ਧਰਯੋ ਹੈ ॥੨੫॥ ਸਹਸਰਾਵ'#ਂਕੋ ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ।ਤਹਿੰ ਇਕ ਬਸਹਿ 

ਪ੍ਰੌਮ ਧਰਿ ਭਾਰੀ । ਗੁਰੁ ਕੋ ਸਿੱਖ ਹੁਤੋ ਅਭਿਰਾਮ । ਚਾਚਾ ਵੱਗੋ ਤਿਸ 
ਕੌ ਨਾਮ॥ ੨੬॥ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਜਾਰੋ। ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਣ 
ਤਿਨ ਧਾਰੋ। ਨਵੋਂ ਸਦਨ ਅਪਨੋ ਚਿਨਵਾਇਵ । ਉਚੋ ਦ੍ਰਾਰ ਬਡੋ ਰਖਵਾ- 
ਇਵ ॥੨੭॥ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਨਿ। ਅਜਰਾਂਚਾਰ ਚੌਕੌਨ ਨਵੀਨ। 

_ ਆਛੇ ਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਰਖਵਾਇ।ਰਚਵਾਵਹਿ ਸਭਿ ਆਪ ਬਤਾਇਿ” ॥ ੨੮ ॥ 

ਦਿਕ ਦਿਨ ਸੈਂਗਤ ਭੀ ਇਕ ਠੌਰ । ਹੇਰਜੋ ਸਭਿਨਿ ਵਹਿਰ ਕੋ ਪੌਰ । 

ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੇ ਬਡੋ ਕਰਾਯੋ । ਰਿਦੈ ਬਿਥੈ ਸੈਸੈ ਉਪਜਾਯੋ॥ ੨੯॥ ਬੂਬਨਿ 

ਕਰਯੋ ਸਭਿਨਿ ਨੇ ਐਸੇ । ਘੋਰ ਇਤੋਂ ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਕੈਸੇ ? । ਸਰਬ 
ਸਦਨ ਕੌ ਤਜਜੋ ਪ੍ਰਮਾਨ“ । ਰਾਖਜੋ ਦਾਰਾ ਕਤੋ ਮਹਾਨ?” ॥੩੦॥ ਸੁਨਿ 

_ਵੱਗੋ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ । “ਸਦਨ ਚਿਨਾਵਤਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਠ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਵਹਿੰਗੇ ਮਮ ਡੇਰੇਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇਰੇ ॥੩੧॥ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ 
ਮੈਂ ਕਰਯੋ ਨਿਕੇਤ । ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਹਿ ਪਿਖਿ ਪ੍ਰੋਮ ਸਮੇਤ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਹਤਿ 
ਅਰੂਢਿ ਤੁਰੰਗ। ਆਵਹਿੰਗੇ ਜਥਿ ਭਏ ਉਤੰਗ'॥੩੨॥ਵਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੁ 
ਉਤਰਨਿ ਕਰੈਂ । ਚਢੇ ਤੁਰੰਗਮ ਮਮ ਘਰ ਬਰੈਂ। ਉਤਰਿ ਸਿੰਘਸਨ ਪਰ 

ਬਿਰ ਜਾਇੰ। ਵਹਿਰ ਉਤਰਿ ਨਹਿਂ ਪਗ ਸੋਂ ਆਇੰ' ॥੩੩॥ ਯਾਂਤੇ ਰਦਜੋ 

ਬਡੌ ਮੈਂ ਪੋਗਮੈਂ ਹੇਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਰਮੌਗ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿੰਗੇ ਆਵਹਿ ਘਰ 
ਮਹਿੰ । ਸਹਿਤ ਪੇਮ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਮਹਿੰ ॥ ੩੪ ॥ ਕਹਤਿ ਸੋਤ ਅਰੁ ਬੇਦ 

ਪਰਾਨ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨ । ਪੁਰਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ 
੧ਮਨ ਇੱਡਤ (ਬਰ) “ਨਮ ਹੈ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਸਰਮ । “ਵਿਹੜਾ "ਦੱ ਦੱਸ ਕੈ, “ਅੰਦਾਜ਼ਾ। 

$ਕਿਉਂ ਵਡਾ ਰਖਜਾ ਹੈ, ਕੇਡਾ ਵਡਾ ਰਖਜਾ ਹੈ । ?ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਏ । “ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਰੀਂ 

ਚੱਲਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵਣ । #ਸਸਰਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰ ਬੈਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ 

ਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹ ਬਦਤਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 

ਤੇ ਬਾਗ਼ ਹੈ, ਅਰ ਸਿੱਖੀ ਵਸੋਂ ਬੀ ਹੈ ! 1ਪਾ:=ਹੌਰੋ=ਹੌਲ ਹਾਂ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੧੯੧ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੫੪, 

ਦਾਸੰਨ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਸੈ ਕੀਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ” ॥ ੩੫ ॥ “ਓਬਿੱਦਯਾ ਬੁਧਿ 
ਅਰ ਦਰਬ ਸਮਾਜ । ਐਸ਼੍ਰਜ ਬੜੇ ਸੁ ਦੇਸ਼ਨਿ ਰਾਜ । ਅਪਰ ਅਨੇਕ 
ਭਾਂਤਿ ਬਡਿਆਈ।ਤਪਨਿ ਘੋਰ ਤਪਤੇ” ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੬॥ ਨਹਿ ਦੇਖਤਿ 
ਛਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਭੂਲ । ਰਹੈ' ਪ੍ਰੌਮ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨਕੂਲ । ਦਾਸਨਿ ਪਾਸ ਦੌਰ 
ਕਰਿ ਆਵ/ਹੋ । ਜਿਮ ਜਨ” ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਤਥਾ ਕਗਾਵਹਿੰ ॥ ੩੭ ॥ ਨਾਮਦੇਵ 
ਕੇ ਸਗ ਵਿਰੇ ਹੈਂ । ਛਾਵਨ ਛਪਰੀ“ ਕਾਜ ਕਰੇ ਹੈਂ। ਪੰਡਤ ਪੰਡੇ ਕੀਠਿ 
ਪਿਛਾਰੀਂ । ਫੇਰਿ ਦੇਹੁਰਾ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ ॥੩੮॥ ਧਨੋ ਕੇ ਬਛੁਰੇ ਗਨ ਚਾਰੇ। 
ਕੀਨਸਿ ਰੋਟੀ ਛਾਛ“ ਅਹਾਰੇ । ਬਦਰੀ ਵਲ ਸਵਰੀ” ਤੇ ਖਾਏ। ਬਿਦਰ 
ਦਾਸ ਲਖਿ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ॥ ੩੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਜੁ ਗੁਰ ਭਏ । 
ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਦਾਸ ਗਿਹ ਗਏ। ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਕੋ ਨਹੀ' ਬਿਚਾਰਤਿ।ਪੇਮ 
ਹੇਰਿ ਤਿਸ ਢਿਗ ਪਗ ਧਾਰਤਿ ॥੪੦॥ ਇਮ ਗੁਠੁ ਸੁਨਿ ਮੈ' ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ। 
ਕੀਨ।ਸਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰਿਦੈ ਮੜਾਰੀ ।-ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਆਇ ਜ਼ਰੂਰ । 
ਕਗੰਹੇ ਪਤੱਗਕਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰ-?॥ ੪੧ ॥ ਇਮ ਫੱਗੋ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੇ । ਗੁਰੁ ਚਰਨਨਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਾਈ । 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੪੨ ॥ ਧੇਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਨ ਏਹ। 
ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਜਨ ਲਖਿ ਲੋਹਿੱ। ਹੇਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨ੍ਹਿਪ ਮਨ ਕੋ੯ ਭਾਰੀ। ਗਏ 
'ਸੈਗਲਾਦੀਪ ਮਬਾਰੀ ॥ ੪੩॥ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ ਜ੍ਿਤਾਰਥ ਕਰਜੋ । ਗੁਰ 
ਸਥਾਪਿ ਮੰਜੀ ਬੈਠਰਜੋ । ਅਥਿ ਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੌ ਧਯਾਵਤਿ। ਅਨਿਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤਿ ॥ ੪੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਾਹ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਗਮਨੰਪੁਰਿਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ।ਬਿ੍ਧਾ ਸਿੱਖਨੀ ਨਿਜ ਕਰਕਾਤਿ'7ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਪਹਿਰਾਈ ਗੁਰੁ ਗਾਤ ॥ ੪੫॥ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਧਾਦ । ਉਲੰਘੇ 
ਬਿਖਮ ਸੈਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਕੌਨ ਕੌਨ ਗਿਨੀਅਹਿ ਗੁਨ ਰੁਰੇ । ਜਥਾ ਕਰੋਂ 
ਜਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੂਰੇ ॥ ੪੬ ॥ ਵੱਗੋ ਕੀ ਪਰਤੱਗਯਾ ਸੁਨੀ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ 
ਮਹਿੰਮਾ ਬਡ ਗੁਨੀ । ਭਏ ਸਿੱਖਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੁਦਾਇ । ਗੁਰੁ ਹਿਤ ਰਖੀ 
ਵਸਤੁ ਗਨ ਲਯਾਇ॥ ੪੭ ॥ ਸਕਲ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਗੁਰ ਆਗਵਨੂ । ਸੁੰਦਰ 
“(ਸੈਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ) ਸੈਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ । “ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੱਗੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੩ਘੋਰ ਤਪਾਂ 
ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਹਨ। $ਚਾਸਾਂ ਦੇ । “ਛੱਪਰ ਛੱਤਣ ਦਾ । ੬ਲੱਸੀ । “ਭੀਲਣ॥ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਦਾਸ 
ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ । ੯ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ । “ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਤਕੇ। 



ਨਜ ਭਵਨ੍ਜਿਮ ਬਾਵਨ [ਜੈ ਹੈ ਸ 
ਨਕ “ਵੇ ਉਪ ॥ ੪੮ ॥ ਵੱਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਇਸ ਗਰ 
ਜਦ ਕਾਰ ਤਿਲ ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ। ਕਾਂਸੀ ਤ 
ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੱਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਂਸੇ 

_ “ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਗਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤਰ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੪ ॥ ਰ 

ਪੋਖਰ” ਸੰਭ ਭਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਨਵੀਨ“॥ ੧॥ ਰੌਖਈ॥ ਪੂਰਨ 'ਪੂਣ 
ਹਿਤ ਸਿੱਖਜਨਿ ਕੋਰਾ । ਕਰੋ ਕੂਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਡੇਰਾ । ਖੈਂਚੇ ਪ੍ਰਮ ਡੋਰ ਤੋ 

ਦਾਸਨਿ । ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਪੁਭੁ ਹਾਥ ਸਰਾਸਨ॥੨॥ਤਾਥਾ ਖੜਗ । ਖੈਧਿ ਕਟ 
ਸੰਗੋ। ਗਮਨਤਿ ਹੁਇ ਅਸਵਾਰ ਤੁਰੰਗੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੁਖਾਂ ਸਮੇਤ । 

ਡੋਰੇ ਸਤੈਦਨ ਪਰ ਛਬਿ ਦੇਤਿ ॥੩॥ ਕਬਿ ਸ਼ਿਵਕਾ ਪਰ ਚਵਹਿੰ ਗੁਸਾਈਂ। 

ਸਨੇ ਸਨ ਮਾਰਗ ਉਲੰਘਾਈ । ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁਰਿ ਨਗਰੀ । ਸੁਨਿ 

ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਸੁਧਿ ਸੰਗਤਿ ਸਗਰੀ ॥ ੪ ॥ ਉਪਹਾਰਨਿ ਲੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। 
ਆਦਰ ਹਿਤ ਹਿਤ ਆਏ ਅਗਵਾਰੀ । ਮਿਲੋ ਧਾਇ ਕਰਿ ਬਹੁਤ ਉਮਾਹਤਿ । 

ਜਬਾ ਤਿ੍ਖਾਤਰ ਜਲ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ॥੫॥ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਨਿਜ ਸੀਸ 

ਝਕਾਵਹਿੰ। ਗਰ ਕੋ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਲਗਾਵਹਿ । ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਵਰ 
ਕਰਿਵਾਯਵਕਰਤਿ ਭਏ ਜਿਮ ਗੁਰੁ ਫੁਰਮਾਯਵ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ 
ਕੀ ਕਰਿ ਸੇਵਾ । ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਂ ਗੁਰੁ ਦੇਵਾ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਟਹਿਲ 
ਬਿਸਾਲਾ ਸਿ ਪਰਿ ਕੀ ਸਜ ਲਤ ਤਨ ਆ ਚ ॥ ਹੁਤੀ ਇਕੱਤ_ 

ਜ ਗਰ ਕੀ ਕਾਰ । ਧਰਯੋ % ਦਰਬ । ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ 
ਸੁਂਦਰ ਦੀਨਿ । ਅਰਪਨ ਸਸਕਲ_ਅਕੋਰਨ ਕੀਨਿ ॥ ੮॥ ਇਕ ਦੁਇ 
ਕਰਿ ਮਕਾਮ ਗਰ ਚਲੈਂ । ਮਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੈ । ਅਰਪਿ 

ਉਪਾਇਨ ਬੰਦਨ ਠਾਨੈਂ' । ਜਾਚਹਿੰ ਬਰ ਕੋ ਬਿਨੋ ਬਖਾਨੈਂ' ॥ ੯ ॥ ਕਰਤਿ 

ਜਾਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਾਲ। ਅਨਿਕ ਨਰਨਿ ਕੇ ਬੰਧਨ ਟਾਲਿ।ਜੈ ਜੈਕਾਰ 
ਹੋਇ ਤਹਿ ਰਹੜੋ । ਪੁਰ ਗਾਮਨਿ ਸਭਿ ਨੇ ਜਸੁ ਕਹ੧ੋ ॥੧੦॥ ਜਥਾ ਮਹਾਂ 
“ਸਾਰਾ ਬਨ । “ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ । "ਛੱਪੜ । “(ਨਾਮ 

ਰੂਪੀ ਜਦਨ ਨਾਲ)ਭਰਦਿੱਤੇ੬ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਨਵੀਨ ਪੰਥ(ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨ ਅਧਕਾਰੀ)ਗਾਵ ਸਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਭਰਿਆ । “ਹਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ ਧਾਰੇ । “ਭਾਵ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਟਿਕ ਕੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । __( ੪੧੯੩ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੫, 

ਘਨ ਉਮਡਹਿ ਸਾਵਨ । ਥਲ ਉੱਚਾਵਚ' ਕਰਹਿ ਬਸਾਵਨਿ । ਤਪਤ 
ਹਰਹਿ ਸਭਿ ਕੀ ਇਕਸਾਰ । ਤਥਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਿ ਇਕਬਾਰ ॥ ੧੧॥ 
ਚਲਤਿ ਚਲਤਿ ਕ੍ਰਮਨਾਸ਼ਾ”'ਂ ਸਲਿਤਾ।ਤਹਾਂ ਆਇ ਹੇਰਯੋ ਜਲ ਚਲਤਾ। 
ਉਤਰਿ ਤਹਾਂ ਕੀਨਸਿ ਇਿਸ਼ਨਾਨਾ । ਜੇ ਅਪਵਿੱਤ ਅਹੈ ਅਸਥਾਨਾ 
੧੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸੇ ਹੋਹਿ ਪੁਨੀਤ । ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਤਿਸ ਜਾਇ ਬਿਤੀਤ। 
ਪੁਨ ਸੈਤਨਿ ਸੋਂ ਬਾਕ ਝਖਾਨਾ ।'ਹੁਤੋ ਤ੍ਰਿਸੈਕੂ” ਭੂਪ ਮਹਾਨਾ॥੧੩॥ਮੁਨਿ 
ਗਨ ਤੀਰਬ ਗਨ“ ਜਲ ਲੀਨੋ । ਤਿਸ ਨ੍ਿਪ ਕੌ ਮਜਨਾਵਨਿ ਕੀਨੌ੯। 
ਤਿਸ ਤੇ ਨਦੀ ਕਹੈ' ਕ੍ਰਮਨਾਸ਼ਾ । ਅਥਿ ਤੋ ਭਈ ਕੁਕਰਮ ਬਿਨਾਸਾ” ॥ 
੧੪ ॥ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਅਗਾਰੀ । ਸਹਸਰਾਵ'” ਕੇ ਪਹੁੰਚਿ ਮੜਾਰੀ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਤਯਾਗ ਇਕਾਕੀ ਭਏ । ਨਿਜ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਬੇਗ ਚਲਏ॥ ੧੫ ॥ ਕਹੋ ਪਿਛਾਂਰੀ ਸਗਰੇ ਆਵਹੁ । ਮੰਦ ਮੌਂਦ ਮਾਰਗ ਗਮਨਾਵਹੁ । ਹਮ 
ਨੰ ਕਰਲੋ ਕਾਜ ਅਗਾਰੇ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਗ ਸਿਧਾਰੇ ॥ ੧੬॥ 
ਚਾਚਾ ਵੱਗੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ । ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ ਪੂਰਤਿ ਭਢੇ । ਪੌਰ ਸਦਨ 
ਕੋ ਬਡੋ ਚਿਨਾਯੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਗੁਰ ਐਂਚਿ ਗੌਗਾਯੋ ॥ ੧੭ ॥-ਵਾਹਨ _ 
ਚਢੇ ਅਜਰ ਮਹਿੰ ਆਵੈਂ-। ਇਮ ਪ੍ਰਣ ਠਾਠੜੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਧਾਵੈ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੋਗਬਹਾਦਰ ਚੋਦ । ਆਏ ਚਢੇ ਤੁਰੋਗ ਬਿਲੈਦ ॥ ੧੮ ॥ 
ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੁਹਾਇ ਨਿਖੰਗ । ਹਾਥ ਸਸਰਾਸਨ ਦੀਰਘ ਅੰਗ । 
ਬਾਜ ਅਰੂਦੇ ਅੰਤਰ ਬਰੇ । ਅਜਰ ਰੁਚਿਰ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਖਰੇ॥੧੯॥ ਦਿਤ 
ਉਤ ਨਰ ਹੇਰਹਿਂ ਸਮੁਦਾਇ । “ਇਹ ਕੋ ਨਭ੯ ਤੇ ਉਤਰੜੋ 'ਆਇ 
ਮਹਾਰਾਜ” ਸਮ ਬਡ ਉਤਸਾਹੀ।ਕਿਤ ਤੇ ਸ਼ੈਕਮਾਨ"' ਚਿਤ ਨਾਂਹੀ॥੨੦॥ 
'ਉੱ ਚੇ ਨੀਵੇਂ । “ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਦੀ ਦਾ ਲਮ13 (ਤੀਰਸ਼ 
ਦਾ) । “ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਦਾ । “ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦ। । #ਨੁਹਾਇਆ । “ਭਾਵ ਕੁਕਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ਨਾਮ 
ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ । ਸਸਰਾਮ ਨਾਮ । ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਐ਼ੈਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਮਾ! । ੯ਮਕਾਸ਼ । 
'ਓਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਤ । "ਸਕਾ ਵਾਲਾ। __ ਐਂਘ:-ਕ਼ਮਨਾਸ਼ਿਨ । ਇਥੇ ਕਵੀ ਜੀ 
ਧੁਨੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ਾ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 
ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ.ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ । “ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ 
ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥” ___ ਵਾ. ਭਾ: ਕੁ: 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੯੪ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅਸੂ ੫੫, ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ! (੪੧੬੪੭ ਦੀ - 

ਬਦਨ ਪਵੱਲਿਤਿ ਕਮਲ ਸਮਾਨ।ਨੌਤ੍ਰ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਜਾਨ।ਦੀਰਘ 

ਭਜਾ ਸ਼ਸਤ੍ ਸਭਿ ਧਾਰੀ । ਗਰ ਜਾਮਾ ਜਿਨ ਕੇ ਦੁਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੧॥ 

ਆਇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਧਾਮੂ । ਨ੍ਰਿਕੈ ਸਭਿਨਿ ਤੋ ਤਨ ਅਭਿਰਾਮੂ।ਭਏ 
ਅਚੈਕੈ ਦੇਖਤਿ ਰੂਪ । ਜਨੁ ਉ ਇਹ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ॥ ੨੨॥ ਮਸਤਕ 

ਮਹਾਂ ਢਿਖਤ ਹੈ ਜੋਤਿ । ਅਹਿਲਾਦਕ ਜਨੁ ਚੇਦ ਉਦੋਤਿ । ਤਬਿ ਚਾਚਾ 

ਵੱਰੋ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਠਾਂਢੇ ਅਜਰ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਯੋ ॥ ੨੩॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ ਨ 

-ਹੈਂ ਗਰ ਦੇਹੀ-। ਖਿਚਕੋ ਜਾਤਿ ਮਨ ਤਉ ਸਨੋਹੀ । ਬਿਕਸਤਿ ਜਾਤਿ 
ਬਦਨ ਜਲਜਾਤਾ' । ਦੇਖਤਿ ਰਿਦਾ ਉਮਗਿ। ਹੁਲਸਾਤਾ' ॥ ੨੪॥ ਸਹਜ 

ਸਭਾਇਕ ਪ੍ਰੋਮ ਬਖੈਤ।ਖਰੇ ਸਮੁਖ ਚਿਤ ਮਹਿ । ਚਿਤਵੈਤਾਬੂਝਿ ਨ ਸਕਹਿ 
ਤੋਜ ਦਰਮੈਤਾ । ਖਿਖਿ ਬਿਸਮਤਿ ਬੋਲੇ ਭਗਵੇਤਾ ॥ ੨੫ ॥ “ਹੇ ਵੱਗੋ ! 
ਤੈ' ਪੁਠ ਅਤਿ ਧਾਰਯੋ । ਘਰ ਕੋ ਪੌਰ ਬਿਸਾਲ ਉਸਾਰਜੋ ।ਹਮ ਅਤਿ ਦੂਰ, 
ਨ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਯੋ ।ਕਿਮ ਆਵਹਿੰਗੇ,ਨਹਿਂ ਨਿਰਧਾਰ੧ੋ॥੨੬ਪਪੰਬ ਸੈਂਕਰੇ 
ਕੋਸਨਿ ਕੋਗ । ਕਿਤੇ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਫੇਰਾ । ਬਿਨਾ ਬਿਚਾਰੇ ਪੇਮ 
ਮਹਾਨਾ । ਸੈਗਤਿ ਮੈਂ ਸੁਨਾਇ ਪ੍ਰਣ ਠਾਨਾ ॥੨੭॥ ਤੁਮ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇ ਪੂਰਨ 
ਹੋੜ । ਸਦਨ ਪਵੇਸ਼ੇ ਬਾਜ” ਸਮੇਤ । ਤੋਰ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਜਿਮ 
ਇੱਛਾ ਤਿਮ ਕਰਿ ਇਸ ਘਰੀ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਫੱਗੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ । 
-ਝਿਹ ਗਰ ਤੇਂਗਬਹਾਦਰ ਅਯੋ-ਤਤਛਿਨ ਉਮਗਜੋ ਰਿਦੇ ਬਿਲੰਦ।ਦੇਖਿ 
ਖੈਦ ਕੌ ਸਿੰਧ ਮਨਿੰਦ ॥ ੨੯ ॥ ਭਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਮੰਹਦ ਅਨੰਦ । ਮੁਕਤਾ 
ਸਮ ਛੂਟਝਿ ਜਲ ਬੁੰਦ । ਮੁਖ ਪਰਪੁਲਤ ਅੱਸ਼_ਕੇ ਸੈਗ” । ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ 
ਦੇਖਤਿ ਚਢੇ ਤੁਰੈਰ।੩੦॥ਭਾ ਸਥੰਭ“ਕੁਛ ਕਹੰਜੋ ਨ ਜਾਈ । ਰੁਕੜੋ ਕੈਠ 
ਮਖ ਗਿਰਾ ਨ ਆਈ । ਚਖਨਿ ਸਪਲਕਾਂ ਥਿਰਜੋ ਰਹਿ ਆਗੇ । ਬਹੁਰ 
ਪਾਇ ਸੁਧਿ ਕੋ ਬਡਭਾਗੇ ॥੩੧॥ ਪੂਜਤਿ ਰਹਜੋ ਜਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ । ਹੁੜੋ 
ਪ੍ਰਰੀਕ ਰਚਜੋ ਸ਼ੁਭ ਭਾਂਤੀ । ਕਰਿ ਤੂਰਨਤਾ ਆਨਿ ਭਸਾਯਹੁ । ਸੈਂਦਰ 
ਨ ਸੋਂ ਛਾਯਹ ॥੩੨॥ ਧਰੇ ਮਲਾਇਮ ਬਰ ਉਪਧਾਨ।ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰੈਂ 
ਤਨੀ ਮਹਾਨ । ਜਾਇ ਰਕਾਬ ਗਹੀ ਤਬਿ ਹਾਥ। ਤੁਰੇਗ ਉਤਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
“ਕਵਲ ਵਾਂਡੁ ਮੁਖ । “ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ । ₹ਘੋੜੇ । “ਭਰ ਗਿਆ ਹੰਝੂਆਂ 
ਨਾਲ । “ਬੈਮ ਵਾਂਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਅਹਿੱਲ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ । =ੰਭਾਵ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ 
ਸਹਤ ਫਿਕਟਿਕੀ ਬੱਝ ਗਈ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੧੯੫ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੫, 

ਨਾਬ॥੩੩॥ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਤਬਹਿ ਬਿਠਾਏ । ਪਰਯੋ ਝੰਡਵਤ ਗਰ ਅਗ- 
ਵਾਏ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਅਭਿਈਦਨ ਕੂਮ' । ਪਗ ਪੰਕਜ ਗਹਿ ਆਨਨ ਚੁੰਮ” 
। ੩੪ ॥ ਲੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਨਹੀ ਨਿਜ ਹਾਥਤਿਸ ਤੋਂ ਧੁਲ ਲਗਾਵਤਿ ਮਾਬ 
ਗ਼ਾਥ ਜੋਰਿ ਹਇ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਹੋਵਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ੩੫॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ! ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੋ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਸਦਾ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ।ਕੌਨ 
ਰੈਕ ਸੈਂ, ਚਲਿ ਘਰ ਆਏ । ਬਿਰਦ ਦਸ ਬਤਸਲ ਤੁਮ ਗਾਏ ॥ ੩੬॥ 
ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮ ਤੁਮੀਰਾ । ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਬਿਦਤਿ ਮੈਸਾਰਾ।ਤੁਮ ਬਿਨ 
ਇਮ ਗੁਨ ਮਹਿੰ ਕਿਸ ਮਾਂਹੂ । ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਧਨ ਹੋ ਸਭਿ ਕਾਂਹੂ? ॥੩੭॥ 
ਸਹਸਰਾਵ ਕੇਂ“ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਹਰਖਤਿ ਉਰ ਭਾਰੇ। 
ਜੋ ਜੋ ਵਸਤੁ ਧਰੀ ਗੁਰ ਹੋਤ । ਸੋ ਸਭਿ ਲੈ ਲੈ ਪੋਮ ਸਮੇਤ॥੩੮॥ਅਨਿਕ 
ਅਕੋਰਨਿ ਕਰ ਧਰਿ ਆਏ। ਦੇਖਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ।ਕਰ ਜੋਰਹਿਂ 
ਅਰ ਬਿਨ ਬਖਾਨਹਿ/ਕਰਹਿੰ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਬਹੁ ਆਨਹਿੰ॥੩੯।ਕ੍੍ਿਪਾਸਿੰਧ 
ਸਭਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ । ਕਰਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਲਹਿ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖ । ਉਤਸਵ 
ਠਾਨਹਿਂੰ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ॥ ੪੦ ॥ 
ਫੂਲਨਿ ਮਾਲਾ ਰਚਹੈ ਬਿਸਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਰੀਧਤਿ ਗੁਰ ਗਰ ਡਾਲੋਂ। ਮੇਵੇ 
ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਫਲ ਲਜਾਏ । ਭੋਜਨ ਹੇਤ ਅੰਨ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪੧ ॥ ਮਾਤ 
ਨਾਨਕੀ ਨੁਖਾ ਸਮੇਤ । ਆਇ ਬਾਸ ਕਿਯ ਤਿਸੀ ਨਿਕੋਤ । ਡੇਰਾ ਅਪਰ 
ਵਹਿਰ ਸਭਿ ਹੋਯੋ“ । ਨਰ ਠਾਰਿਨਿ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਯੋ ॥੪੨॥ ਹੇਤੁ 
ਦੇਗ਼ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਨ । ਗਨ ਆਨਹਿੰ ਚਹਿਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ।ਦਗਧ ਘ੍ਰਿੱਤ ਬਹੁ 

_ਬਿਧਿ ਮਠਿਆਈ । ਸੁਖਮ ਚਾਵਰ ਫਲ ਸਮਦਾਈ ॥ ੪੩॥ ਅਨਿਕ 
ਬਿਧਿਨਿ ਕਰਿਵਾਇ ਅਹਾਰੇਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਅਚਵਾਵਨਿ ਧਾਰੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ 
ਬੈਠਤਿ ਹੈਂ ਪਾਸ । ਗੁਰ ਕੌ ਬਾਕ ਸੁਨਹਿਂ ਸੁਖਰਾਸ॥ ੪੪ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਤਹਿ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ । ਪੂਰਯੋ ਪੁਣ ਬਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇਰਾ । ਜੋ ਜੋ ਗੁਰ ਹਿਤ 
ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਾਖਾ।ਸੋ ਸੋ ਅਰਪਤਿ ਪੁਰ ਭਿਲਾਖਾ ॥ ੪੫॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਕਨਿ 
ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਹੈਂ । ਰਿਦੈ ਮਨੋਰਥ ਪੁਰ ਦਏ ਹੈਂ । ਪੁਨ ਚਹਿੰ ਗਮਨੜੋ 
"ਧਰਤੀ ਤੇ । “ਮੂਹ ਨਾਲ ਚੁਸੇ । "ਤੁਸਾਡਾ ਬਿਰਦ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੀਦਾ 
ਖੰਨਿਰਧਲ ਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ (ਅਪਣੋ) ਹੋ। (ਅ) ਕੋਈ ਧਨੀ ਹੋਵੇ ਯਾ ਨਿਰਧਨੀ ਹੋਵ 
ਆਪ ਸਭ ਕਿਸੀ ਦੇ ਹੈ । “ਸਸਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ । =ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਭੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੧੯੬) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਜੂ ੫੬. 

ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । ਕਵਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੪੬॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਵੱਗੋ ਕੇਰ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੰਚ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੫੫॥ 

੫੬. ਸਿੱਸਰਾਵ ਵੇਰਾ, ਬੇਰੀ । ਬਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਵਾਂਸ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਹਸ ਕਹਕੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਹਿ ਵੱਗੋ ਵੱਗੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ।“ਸਿੱਖੰਨ 

ਗਿਹ ਤੇ ਕਾਰ ਗੁਰੁ ਲੇ ਕੀਨਸਿ ਇਕਥਾਇ' ॥॥ ੧॥ ਬੇਪਈ ॥ ਸੋ ਅਬਿ 

ਅਰਪਨ ਕੀਜਹਿ ਆਨਿ । ਹਮ ਚਾਹਤਿ ਆਗੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ? । ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਤਿਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। “ਕਹਜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਗੇ ਇਕਥਾਈ' ॥੨॥ ਸੋ ਗਿਨ 

ਗਿਨ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਸਾਰੇ । ਹੁੰਡੀ ਕੋ ਕਰਾਇ ਬਹੁ ਬਾਰੇ । ਰਹੋ ਹਜ਼ੂਰ 

ਪਚਾਵਤਿ ਸੋਈ । ਛਾਠੀ" ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ॥੩॥ਅਬਿ ਬਾਕੀ ਜੇਤਿਕ 

ਧਨ ਕੀਨ' । ਸੋ ਸਭਿ ਚਹੌਂ ਆਪ ਕੋ ਦੀਨਾ'। ਇਮ ਕਹਿ ਦਯੋ ਦਰਬ ਕੋ 

ਆਠਿ। ਜੋ ਸਿੱਖਕਨਿ ਤੇ ਲੀਨਿ ਮਹਾਨ॥੪॥ਪਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇਂ ਤਿਹ ਸੋਂ 

ਕਹ3। “ਐਪਰ ਲਜਾਉ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਜੋ । ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਜੋ ਕਿਛ ਕਿਸ 

ਦੀਨ॥ਸੋ ਅਬਿ ਦੇਹ ਜੁ ਤੁਵ ਕਰ ਲੀਨਾ॥(੫॥ਸੁਨਿ ਵੱਗ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸ- 

ਮਾਨ੧ ।-ਇਹ ਕਯਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਯੋਂ।ਮੋਂ ਢਿਗ ਤਉ ਅਬਿ ਕੁਛ 

ਨਹਿ ਰਹਕੋ ।ਇਹ ਕਿਮ ਜਾਚਹਿੰ,ਕਕਾ ਉਰ ਲਹ੧ੋ?॥੬/ਕੁਰ ਬਾਕ ਇਹ 
ਕਹੈਂ ਨ ਕਰੋਂ ਹ। ਮੁਝ ਢਿਗ ਰਹਜੋ ਨ, ਸਤਿ ਭੀ ਯੋ ੫<।ਚਿਤ ਚਿਤ- 

_ਵੜਿ ਬਿਤਵਤਿ=ਤਿਸ ਕਾਲ । ਇਕ ਸਿਖਨੀ ਗਤਿ”ਕੀਨਿ ਸੈਭਾਲ'॥੭। 

ਪਹ ਪ੍ਗੂਜ ਮੈਂ ਨਹਿ ਦੀਨਾ । ਆਪ ਸਿਮਰਿ ਚਾਹਹੁ ਜਿਸ ਲੀਨਾ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਗਯੋ । ਤਹਾਂ ਨ ਸਿਖ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ ॥ 

੮॥ ਸਿਖਨੀ ਹੁਤੀ ਤਿਸੀ ਸੈਗ ਭਾਖੀ ।-ਦਿਹੁ ਗੁਰੁ ਕਾਰ ਜੁ_ਹੈ ਘਰ 

ਗਾਖੀ-ਕਹਨਿ ਲਗੀ-ਸਿਖ ਨਾਹਨ ਘਰੋ । ਨਿਕਟਿ ਨ ਕੁਛ ਦੈਬੋ ਕ੍ਕਾ 

`ਕਰੋਂ-॥੯॥ ਸਨਿ ਕੈ ਪੁਨ ਮੈਂ ਬੋਲਯੋ ਤਾਂ ਸੋਂ ।-ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਹਿ ਦੇਹ ਨਿਜ 

ਪਸੋਂ । ਜੋ ਦੇਵਹਿੰ ਸੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊ£।ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਦੋਇ ਪਹੁੰਚਾਉ- 
_ ॥੧੦ ॥ ਨਿਰਧਨ ਸਿਖ ਗਰੀਬ ਕੌ ਧਾਮਕਾਲ ਨਿਬਾਹਤਿ'? ਕਰਿ ਪਰ- 

੧੩ ਲੇ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । “ਸੇ ਪੇਸੇ ਤਕ । 'ਗੁੱਤੀ। “ਇਹ ਬੀ 

ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਂਰੇ ਪਾਸ ,ਬਾਂਕੀ ਕੁਛ) ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ । £ਬੀਤਿਆਂ । “ਇਕ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਕੌਤਕ 

ਯਾ ਕਰਨੀ । “ਯਾਦ ਕੀਤੀ । ੯ਯਾਦ ਕਰਾਕੇ । "“ਬੱਟ ਲੈਘਾਉਂਦੇ । 

#ਪਾ:-ਗੁਰ ਹਿਤ ਲੇਨ ਤੋਹਿ ਘਰ ਆਇਵ । ਕਿਮ ਛੂਛੋ ਅਬਿ ਹਟਿ ਕਰ ਜਾਇਵ । 



ਮੈਂ ਇਹਾਂ ਬੋਇ ਕਰਿ ਦੀਨਿ/ਤਿਸ ਤੇ ਬਦਰੀ ਕੋ ਤਰ ਚੀਨਿ,ਤੁਮ ਅੰਤਰ- ਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨਾਂ । ਕਾਰ ਆਪ ਕੀ ਇਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ॥ ੧੫॥ ਲੀਜੈ ਸੋ, ਸਿਖ ਕਰੋ ਸਹਾਇ । ਅੰਸ ਗੁਰੂ ਇਹੁ ਤਰੁ ਨਿਪਜਾਇ” । ਗਨ ਸਿੱਖਜਨਿ ਮਹਿ ਸੁਨਤਿ ਨ । ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ! ਤੂੰ ਧਨ ਧੈਨੇ ॥੧੬॥ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਸਾਰਬ ਕੋ ਕਰਿਤਾ । ਰਿਦੈ ਲੌਭ ਹੈਕਾਰ ਨ ਧਰਿਤਾ। ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਕੌ 
ਅਰਭ । ਸਿੱਖੀ ਥੈਭਨ ਕੋ ਤੁਮ ਥੰਭ॥੧੭॥ਭਵਸਾਗਰ ਤੇ ਉਤਰੈ ਪਾਰ । ਅਪਰ ਅਨੋਕਨਿ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ । ਤਵ ਗਤਿ ਜ਼ਹੜਿ ਹੁਝੋ ਬਿਦਤਾਈ। ਗਨ ਸਿੱਖਕਨਿ ਮਹਿ ਅਬਹਿ ਸੁਨਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਅਪਨੇ, ਪਰ ਕੋ ਦੋਸ਼। ਚਹਤਿ ਛਪਾਏ ਯਤਿ ਸੈਤੋਸ਼ । ਸੇਈ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਰਸ ਮਮ ਪਕਾਰੇ ।ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਹਿ ਮੋਹਿ ਚਿਤਾਰੇ ॥੧% ਹੈ ਵੱਗੋ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ । ਸੁਨਹਿ ਕਥਾ ਸਿਖ ਤੋਹਿ ਭਵਿੱਖਕ । ਤਿਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਪਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਕਾਰ ਨ ਕੋਇ! ॥੨੦॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮੈਗਤਿ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਮਹਿੰਮਾ ਜਾਨੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਪੁਰਹੁ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੀ।੨੧॥ਗਨ ਸਿੱਖਨਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਅਠੁਰਾਗ । ਤੁਮ ਹਿਤ ਵਹਿਰ ਲਗਾਇਵ ਬਾਗ਼ । ਆਰੂ, ਆਮਰੂਦ, ਤਰ ਅੰਬ । ਕਦਲੀ ਯੁਕਤ ਸੀਂਚਿ ਤਰ ਅੰਬ” ॥ ੨੨॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਦੁਰਬਾਂ _ਹਰਿਤ ਖਰੀ ਹੈ। ਹੇਰਤਿ ਮਨ ਕੋ ਹਰਤਿ ਖਗੀ ਹੈਂ । ਬੌਰਨ ਬਰਨ ਕੀ ਬਡ ਫੁਲਵਾਰੀ । ਬਾਰੀ ਬਾਰਿ ਪਾਇ ਕਰਿ ਪਾਗੰ'॥੨੩॥ਬੀਚ਼ ਸਬੰਡੁਲ 

“ਪਰਾਇਆ ਕੈਮ ਕਰਕੇ । “ਪਤੀ । “ਕੂੜਾ। ਪਈ ਹੋਈ। ਪੰਸੇਖੀ ਦੇ ਸੈਛਲਨ ਨੂੰ ਬੈਡ ਵਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਸ਼੍ਰ ਹੋ । ੬ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਾਹੋਂਦੇ ਸੀ।“ਬ੍ਰਿਛ ਜਲ ਨਾਲ ਸਿੰਚਕੇ। “ਖੱਬਲ ਘਾਸ । <ਦੇਖਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਹਰਦੀ ਹੈ। "“ਵਾੜੀ ਜਲ ਪਾਕੈ ਪਾਲੀ ਹੈ । 

ਡ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ! __ ( ੪੧੯੮ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੱਸੂ ੫੬. 

ਚਾਰ ਚੁਕੋਨਾ । ਸਫਲ ਔਨ ਤਦ', ਬਰਨੈ ਕੌਨਾਆਪ ਚਰਨ ਤਿਸ ਥਲ 
ਚਲਿ ਪਾਵਹ । ਸਫਲ ਬਾਗ ਕੋ ਸਵਲ' ਬਨਾਵਹ? ॥੨੪॥ ਇਮ ਦਾਸਨਿ 
ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕੈ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਨਿ ਕੈ। ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਯੋ 
ਰਚਿਰ ਤੁਰੈਗ । ਭਦੇ ਤਕਾਰ ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਸੈਗ ॥ ੨੫ ॥ ਹਯ ਅਰੂਵਿ 
ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਚਲੇ । ਆਗੇ ਕਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਭਲੋ । ਸੈਗਤਿ 
ਭਜਨ ਕੋ ਕਰਿਤੇ ।ਗਮਨਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ ਨਿਹਰਿਤੇ ॥ ੨੬ ॥ ਪਹੁੰਚੇ 
ਚਲਿ ਕਰਿ ਬਾਗ਼ ਮੜਾਗਚਹੁੰ ਦਿੰਸ਼ਿ ਮਹਿ ਸਿਖ ਜੈ ਜੈ ਕਾਗਸੁੰਦਰ ਜਹਾਂ 
ਸਥਾਨ ਬਨਾਇਵ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਤਰਾਇਵ ॥ ੨੭ ॥ ਸੁੰਦਰ 
ਆਨਿ ਪ੍ਰਯੋਕ ਡਸਾਇਵ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਫਰਸ਼ ਅਪਰ ਕਰਵਾਇਵ । 
ਭਜਨ ਅਨੰਦ ਕਰਤਿ ਤਹਿ ਬੈਸੇ । ਰਘੁਨੰਦਨ ਮੁਨਿ ਗਨਿ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥ 
੨੮ ॥ ਮਾਲੀ ਫੂਲਨਿ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ । ਅਪਰ ਪੁਸ਼ਪ ਬਹੁ ਚੇਗਨਿ ਜਾਲ 
ਫਲ ਮਧੁਰੇ ਅਰੁ ਤੁਰਸ਼ ਅਨੇਕ।ਕੀਨੇ ਅਰਪਨਿ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ॥੨੯॥ 
ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਬਿਟਪ ਦਿਖਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਜੇ ਲਗਵਾਏ । 
ਨਹਿਰ ਨੀਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਦੁਰਬਾ ਛਿਰਕਾਈ“ 
11 ੩੦ ॥ ਬੇਲਨਿ ਕੇ ਬਿਸਤਾਰ ਬਡੇਰੇ । ਸੈਗਤ ਸਹਤਿ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਹੇਰੇ। - 
ਸਗਰੇ ਦਿਵਸ ਬਸੇ ਤਿਸ ਬਾਰ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਮੈਗਤਿ ਅਨੁਰਾਗ ॥੩੧॥ਕਰੀ 
ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਨੀਕੇ । ਧਰਤਿ ਜੁ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਜੀਕੇ। ਇਤ ਉਤ ਨਿਜ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੌ ਪ੍ਰੋਰਤਿ। ਰਚਨਾ ਉਪਬਨ ਕੀ ਸਭਿ ਹੇਰਤਿ ॥ ੩੨ ॥ ਜਾਨਿ 
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਜਾਲ। ਭਨਕੋ ਬਚਨ “ਤੁਮ ਭਏ ਨਿਹਾਲ”। ਸੈੜ ਭਈ 
ਲੇ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਅਰੂਢਿ ਤੁਰੰਗ॥ ੩੩ ॥ ਸਨੋਂ ਸਨੇ ਪੁਨ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਆਏ । ਉਤਸਵ ਕਰਤਿ ਅਨਿਕ ਮਨਿ ਭਾਏ । ਧਰਮਸਾਲ. 
ਮਹਿ ਉਤਰੇ ਜਾਇ। ਜੋ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ ॥ ੩੪ ॥ ਰੁਚਿਰ 
ਰੰਕ ਉਪਰ ਰਾਜੈਂ । ਪਿਖਿ ਪਿੰਖ ਸਿੱਖਨਿ ਕਲਮਖ£ ਭਾਜੈ' । ਭਈ 
ਨਿਸਾ ਪੁਨ ਮੰਗਲ ਕਰੇ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਹਿ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ॥ ੩੫॥ ਦੀਪਕ 
ਬਾਰਿ ਆਰਤੀ ਸਾਜੀ । ਗਨ ਸੈਖਨਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਬਡ ਗਾਜੀ । ਫੂਲਨਿ ਕੀ 
ਬਰਖਾਂ ਬਰਖਾਵਹਿੰ । ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਗਰੇ ਪਹਿਰਾਵਹਿ ॥ ੩੬ ॥ ਸ਼ਬਦ 

੧ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿੱਛ ਹਨ । “ਭਾਵ ਭਾਗੇ ਭਰਿਆ । “ਬਹੁਤੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਤੇਟ। ਕੀਤੇ । “ਖਬਲ ਘਾਹ ਖਲੇਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਾਪ । 



ਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਕੋਰ ਅਹਾਰਾ । ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਸੁ ਤੁਰਸ਼ ਅਚਾਰਾ' ॥ ੩੭ ॥ 
ਜਿਸ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਵਸਤੁ ਜੁ ਆਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਈ । 
ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਜਾਨਾਂ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਿ, ਜਮ ਕੋ ਦਖਹਾਨਾ॥ 
੩੮॥ਜੁਤਿ ਮਿਸਰੀ ਕੇ ਦੁਘਧ ਲਿਆਏ।ਮਾਤ ਨਿਕਟਿ ਕਛ ਦਿਯੋ ਪੁਚਾਏ 
। ਕੌ ਚਾਂਪਤਿ ਹੈ ਚਰਨ ਸਪ੍ਰੇਮ । ਹਾਂਕਤਿ ਪੌਨ ਚਾਹਤੇ ਛੇਮ ॥੩੯॥ ਧਰਮ- 
ਸਾਲ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਕੈ ਸੈਨ । ਤੀਨ ਜਾਮ ਜਬਿ ਬੀਤੀ ਰੈਨ । ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ 
ਕਰਿ ਸੌਚਾਚਾਰ । ਪੁਨ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰਿ ॥੪੦॥ ਬੈਠੇ ਮਨ 
ਕੌ ਗੁਰੂ ਟਿਕਾਇ।ਆਸਾਵਾਰ ਸਿੱਖਸ ਤਬਿ ਗਾਇਂ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਛੇਤਨਿ 
ਗਾਏ। ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਤੋਗ ਸੁ ਪਾਏ॥ ੪੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਚੋਦ। ਗਮਨਯੋ' ਚਾਹਤਿ ਪਰੇ ਅਨੰਦ । ਵਾਹਨ ਸਗਰੇ ਕਰਿ ਕੈ ਤਯਾਰ। 
ਹੋਤਿ ਭਏ ਤਤਛਿਨ ਅਸਵਾਰ॥੪੨॥ਕਿਤਿਕ ਦੁਰ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ ਆਈ । 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚਰਨ ਲਪਟਾਈ । ਦ ਦੋ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਰੀ” । 
ਆਪ ਪਯਾਨੇ ਪੂਰਬ ਓਰੀ ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਇਕਾਵਸ਼ਿ 
ਰਾਸੇ “ਸਹਸਰਾਂਵ ਕੋ ਭੇਰਾ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੫੬ ॥ 

੫੭, [ਗਯਾ ਜੀ । ਜੈਤਾ ਸੇਠ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਸਨੋਂ ਸਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਜਾਇ। ਛੇਤ੍ਰ ਸੁ ਗਕਾਸੁਰ” 
ਕੇ ਵਿਥੈ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਏ ਸੁਬਾਇ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਯਾਲ । ਕਰਨਿ ਹੇਤੁ ਨਰ ਅਧਿਕ ਨਿਹਾਲ । ਘਾਟ ਬਾਮਨੀਂ' ਕੀਨਸਿ 
ਡੇਰਾ । ਚਢਿ ਤੁਰੌਗ ਫਲਗੂ ਮਹਿ ਹੇਰ”॥ ੨॥ ਬਿੱਪੂ ਛੇਤ੍੍ ਕੇ ਮਿਲਿ 
ਸਮੁਦਾਏ। ਸੁਨ ਆਗਵਨ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਏਜਗਜੋਪਵੀਤ”ਭੇਟ ਲੈ ਮਿਲੋਂ। 
ਛੇਤ੍ਰ ਮਹਾਤਮ ਉਚਰਜੋ ਭਲੋ ॥੩॥ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥ ਬਿਵਹਾਰੂ । ਕੀਨਿ 
ਉਚਾਰਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੂ“ਕਰਹ ਸ਼ਨਾਨ ਗਯਾ ਪਿੰਡ ਦੀਜਹਿਦੇਵ ਪਿੜ੍ਰ 
ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨਿ ਕੀਜਹਿ॥੪ਮਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਜੋਤੀਰਬ ਮਹਾ- 
“ਖੱਟੇ ਅਚਾਰ । "ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ । । ਏਗਯ7-ਅਸੁਰ ਛੇਤ੍ਰ=ਗ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼ _ 
ਦਾ ਤੀਰਬ=ਗਯਾਂ । ਗਯਾ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ 
ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੱਬੀ ਸੋ ਥਾਂ ਗਯਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤ 
ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । “ਬਾਂਮਨੀ ਘਾਟ । $ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਲਗੁ ਨਾੰਮੇ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦੇ 
ਕਿਨਾਂਰੇ ਗਯਾ ਹੈ । ਸੂਚਨਾ-ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ ਪਹੋਏ ਪਾਸ ਬੀ ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫਲਗੂ ਹੈ । 
“ਜੀਵ । “ਪਿੰਡ ਭਰਾਵੋ । #ਪਾ:-ਫੇਰਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਔਤੂ ੫੭. 

ਤਮ ਤੁਮ ਨਹਿ ਲਹਜੋ । ਫਲਗੂ ਬਿਖੈ ਚਰਨ ਜੋ ਧਾਰੇ । ਪਿਤਰ ਆਪਨੇ 
ਤਿਨਹੁੰ ਉਧਾਰੇ॥੫ਮਸੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਜੈਕਾਰਉਚਾਰੈਂ।ਸਰਬ ਅਘਨਿ ਕੋ ਦੂਰ 
ਨਿਵਾਰੈਂਆ”। ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਗਨ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ 

_ਅਲਾਏ॥ ੬ ॥ “ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ । ਜੇ ਨ ਕਰਹਗੇ ਸ਼ 
ਅਚਾਗਪੁਨ ਕੋਇ ਨ ਕਰਿ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤਿ।ਹਮ ਸੋਂ ਹੋਇ ਜਾਹਿ 
॥ ੭॥ ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ ਧਨ ਦੇਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਆਵਹਿ ਕਰਹਿ ਸ਼੍ਰਾਧ ਨਹਿ 
ਸੋਈ । ਜਾਇ 'ਜੀਵਕਾ ਬਿਗਰ ਹਮਾਰੀ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿਰਜਾਦਾ ਧਾਰੀ" ॥ 
੮॥ ਤਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਨ ਐਸੇ ਕਰਨੀ । ਧਰਮ ਸਥਾਪਹ ਸਗਰੀ ਧਰਨੀ? 
ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਕੀ ਐਸੇ । ਕਰਤਿ ਭਏ ਤਸ; ਭਾਖਤਿ ਜੈਸੇ[ ॥ 
੯॥ ਉਤਰੇ ਤਬਿ ਤੁਰੈਗ ਤੇ ਤਰੇ । ਫਲਗੂ ਮਹਿ ਮੱਜਨ ਕੋ ਕਰੇ । 
ਸਕਲ ਦਿਜਨਿ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਯੋ।“ਜਾਚਿ ਲੋਹ ਜੋ ਤੁਮ ਚਿਤ ਚਹੜੋਂ॥ 
੧੦॥ ਸੁਠਿ ਬੋਲੋ ਸਭਿ ਦਿਜਬਰ ਬੰਸ । “ਹਮ ਕੌ ਦਿਹ ਆਪਨ ਸਰਬੰਸ 
ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ-ਇਹ ਸਭਿ ਮਾਯਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ”-॥ 
੧੧॥ ਜਿਤਿਕ ਹੀਗ” ਸਭਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨ । ਧੋਤੀ ਏਕ ਉਪਰਨਾ ਪਾਨ” । 
ਸ਼ਿਵਕਾ ਅਸ 'ਸੈਦਨ ਧਨ ਸਾਰੋ । ਲੋ ਬਿੱਪਰਨਿ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੋ 
॥ ੧੨॥ ਕਿਤਿਕ. ਕਾਲ ਬੀਤੇ ਸੁਧਿ ਆਈ। “ਇਹ ਸਭਿ ਜਗ ਗੁਰ ਬਹ 
ਬਡਿਆਂਈ । ਇੜੋ ਸਮਾਜ ਲੌਨਿ ਇਨ ਹੀ ਤੋਂ ।ਨਹਿੰ ਕਿਛੁ ਬਡੋ; 

ਚੀਤੇ ॥ ੧੩ ॥ ਪੱਤ ਲਿਖਾਇ ਲੋਹ ਅਬਿ ਐਸੇ।ਹਮਰੀ ਸੈਤਤਿ 
ਲੋ ਨਿਤ ਜ਼ੈਸੇ। ਜੇਤਿਕ ਮੰਗਤਿ ਜਗਤ ਤੁਮਾਰੀ । ਦਾਨ ਸਰਬ ਕੇਂ ਹਮ 
ਅਧਿਕਾਰੀ? ॥ ੧੪ ॥ ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਏ । “ਬਿਜੈ 

ਆਪ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਮਿਰਜਾਦਾ ਧਾਰੀ ਹੋ। “ਭਾਵ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਜੀਅਦਾਨ ਦੀ ਸਾਰ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ੧ਨਾਲ (ਪਦਾਰਥ) ਸੀ ! (ਪਰਨਾ) ਸਾਫਾ ਹੱਥ ਦਾ (ਰਖਿਆ) । 

`__ #ਇਹ ਉਸ਼ਟ ਲਕੜ ਨਯਾਯ ਹੈ । ਕਿ ਜਦ ਤੁਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 
ਰ; ਨੇ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਤਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ । ੧ਤਵਾ: ਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੇ ਜਨੇਊ 
ਲੋਕੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਂ' ਜੇਵੁ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਸੁਣਾਏ । ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਅਜੀਂ ਪਿੰਡ ਭਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਗਲ ਅੰਕ ੫ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਭਾਵ ਕਿ 

` ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਜੋ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਖੈਸ 
ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤਾ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੧ ) ਰਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੭, 

ਤੁਮਾਗੀ ਹੋਹ ਸੁਨਾਏ/= ਗੁਰ।ਜੋ ਹਮ ਜਾਚਾ ਕੀਨ।ਦੀਨ ਆਪ ਠੇ; ਸੋ 
ਸਭਿ ਲੀਨ॥ ੧੫॥ ਨਿਜ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਕੋ ਦਾਨ । ਲਿਖਹੁ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 
ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ? । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫੁਰਮਾਯੋ। “ਪੂਰਬ ਜਾਚੜੋ ਸੋ ਤੁਮ 
ਪਾਯੋ ॥ ੧੬॥ ਲੋਭ ਫੋਭ ਤਜਿ ਕਰਹੁ ਸੈਤੋਸ਼। ਅਪਨਿ ਧਰਮ ਰਾਖਹੁ 
ਨਿਰਦੋਸ਼ਦਿਜ ਕੋ ਮੁੱਖਕ ਧਰਮ ਯਹਿ ਜੋਇ । ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੈਤੁਸ਼ਟੈ ਹੋਇ 
॥ ੧੭ ॥ ਯਾਂਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਜੋਤੀਕ” । ਪੂਰਬ ਜਾਚਿ ਲੀਨਿ ਤੋਤੀਕ”? । 
ਪੁਨ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੁਇ ਰਹੇ ਗੁਸਾਈ” । ਖਾਨ ਪਾਠ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ 
॥ ੧੮॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿਹੁੰ ਤਹਿ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਰਿਕੈ । ਸਰਬ ਸ਼ੈਗ ਮੈਂ ਹਇ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । ਮਾਰਗ ਗਮਨੋ ਜਾਤਿ 
ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੯॥ ਮਿਲਹਿੰ ਪੰਥ ਮਹਿੰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਭਾਊ। ਲਹੈਂ ਸ਼੍ਰੇਯ ਇਹ 
ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ । ਜਿਮ ਸੂਰਜ ਤੋ ਤਮ ਬਿਨਸਾਇ। ਪਾਵਕ ਨਿਕਟਿ ਨ 
ਸੀਤ ਰਹਾਇ ॥ ੨੦ ॥ ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਤੀਰ ਗੁਰ ਗਏ । ਇਕ ਸਿਖ ਕੇ 
ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ । ਜੈਤਾ ਸੇਠ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕਹੈਂ । ਕਰ ਪਕਵਾਨ” ਹਾਟ 
ਪਰ ਬਹੋ॥ ੨੧ ॥ ਬੇਸਠਿ ਸਾਨ ਫਿਲੌਰੀ ਕਰੈ" । ਗੁਰੁ ਸਿੱਖ ਮਿਲਹਿ ਸੁ 
ਅਰਪਨ ਧਰੈ । ਆਲਮਰੀਜ ਮਬਾਰ ਬਸਾਈ£। ਕਰਤਾ ਸਦਾ ਹਾਣ 
ਹਲਵਾਈ ॥੨੨॥ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਧਜਾਨ।ਦੁਰਬਲ ਦੀਨ, 
ਲੋਭ ਨਹਿ ਮਾਨ । ਕਰਤਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਦੇਖਾਂ ।ਬਸਤ ਮਲੀਨ 
ਤਨ ਪਰ ਬੇਖਾ ॥ ੨੩॥ ਬਿਚਰਤਿ ਗਰ ਕੋ ਸਿਖ ਮਿਲਿ ਜਾਇ । ਤਿਸ 
ਕੋ ਪਗ ਨਿਜ ਸੀਸ ਝਕਾਇ। ਪੰਚ ਵਿਲੌਰੀ ਦੇਤਿ ਅਕੋਗਬਿਦਾ ਕਰਤਿ 
ਦੋਲੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ੨੪॥ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿ ਜਾਨਹਿ ਤਿਸ ਕੌਨ । ਸਿਮਰਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਇਨ ਜਾਨਹਿ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾਂ । ਸਾਚ 

ਰ੍ ਕ੍। । ਅਸਵਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਬ । 

ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਣ ਪਾਕੇ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ। (ਅ ਵਸਣ ਦੇ ਵਕੋ [ਮੈਪਦਾ। ( ਝ ) ਦਾਲ ਫਲ ਦੀ 
ਮਿਲਾਕੇ ਘਿਉ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲੀ ਪੂਰੀ ਕਦੌਰੀ । [ਸ਼ੈਕਸ: ਕੋਸ਼] । ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸੀ । “ਉਸ 
ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ । #ਇਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 
ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਵਿ ਤੀ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬ ਨਕਸ਼ਾ 

ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੁਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪ- 
ਰਾਮਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿਤਾ ਹੈ । 1ਤਵਾ. ਖਾ: ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾ: ਨੇ 

ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਧ ਪੁਰੀਏ ਦਾ ਮਿਲਨਾ ਗਯਾ ਪੁਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੨) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੫੭ ਅਖ 
ਬਲ 

ਨ ਭਾਸਹਿ ਨੱਸੂਰ ਸਾਰਾ'॥ ੨੫॥ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਨਰ ਕੋਈ । 
ਬੁਝਤਿ ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਤੇਈ।“ਕਹੋ ਸੇਠ ਜੀ ! ਕਯੋਂ ਨ ਸ਼ਨਾਨਹੁ?ਬਸਤੁ 
ਸਰੀਰ ਮਲੀਨ ਠਾਨਹੁ । । ੨੬॥ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਭਜ ਦੇਖਯੋ ਚਹੋ। 
ਸਰਚ ਬਿਕਲ ਤਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿ ਉਹ । ਕਹੇ ਬਨੋ ਨਹਿ, ਲੀਜਹਿ ਦੇਖਿ । 
ਜਿਮ ਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਖ” ॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਦੈ ਤਿਸ ਕੇ ਘਰ 
ਰਹੇ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਕ੍ਿਯ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਲਹੇ। ਨਿਜ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠਕੋ 
ਆਇ । ਸਿਮਰਤਿ ਭਯੋ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੨੮॥ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਬਾਕੀ 
ਜਬਿ ਰਹੀ । ਉਠੇ ਸੇ ਠ ਜੀ ਮਨ ਮੈਂ ਲਹੀ । ਸੋਚਾਚਾਰ ਕਰਯੋ ਜਲ ਨਾਲ 

ਪੁਨ ਲਾਗਜੋ ; ਭਉ ਸਖਦਾਨ ॥ ੩੦ ॥ ਦਿ ਹੋਤਿ ਲੌ ਬੋਠਜੋ ਰਹਸੋ। 
ਤਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸਗਰੋ ਕ੍ਰਮ ਲਹੜੋ। ਮੈਗਤਿ ਬਿਖੈ ਬਾਤ ਬਿਦਤਾਈ। “ਜੈਤੇ 
ਸੇਠ ਬਡੀ ਬਡਿਆਈ॥ ੩੧॥ ਸ਼ੀ ਗੈਗਾ ਜਿਸ ਕੋ ਘਰ ਜਾਇ । ਜਾਮ 
ਨਿਸਾ ਤੋਂ ਦੇਤਿ ਨੁਹਾਇ? । ਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਤਿ ਉਡੀਕ।-ਆਇ 

ਤੁਰਨਤਾ ਪਹੁੰਚੰਹਿਂ ਤਹਿ ਤਹਿ॥੩੪॥ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਕੀ ਬਾਨ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਪਰਖਹਿੰ ਪੇਮ ਮਿਲਹਿਂ ਤਤਕਾਲਾ । ਗੁਹਜ ਰਿਦੈ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋ ਲਖੈਂ । 
ਕਰਤਿ ਬਾਸ ਪਰ੍ਭੁ ਘਟ ਘਟ ਬਿਥੈ ॥ ੩੫ ॥ ਨਗਰ ਪਵੇਸ਼ ਭਏ ਗਰ 
ਪੂਰੇ । ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨ ਬਿਪਨੀ? ਰੂਰੇ । ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਾ । 
ਧਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁ ਬਾਸੰਹ ਜਾਹਰ ॥੩੬॥ ਰਚਨਾ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੋਰੀ। 
ਚਲੋਂ ਜਾਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਹੇਰੀ । ਆਲਮ ਗੈਜ ਬਿਖੈ ਪੁਨ ਗਏ । 
ਸਦਨ ਸੇਠ ਕੇ ਪਰਾਪਤਿ ਭਏ ॥ ੩੭ ॥ ਨਿਜ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕੋ ਆਸਾ । 
ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇਨਿ ਭਰਵਾਸਾ । ਉਤਰੇ ਜਾਇ ਜਬਹਿ_ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਧਿ 
ਸੁਨਿ ਜੈਤਾ ਸੇਠ ਤਦਾਹੀ ॥ ੩੮ ॥ ਪੇਮ ਮਗਨ ਤੋਂ ਦੌਰਕੋ ਆਇ । ਪਿਖਿ 
ਸਾਰਾ (ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ) ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। “ਹੱਫਾਂ । “ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਦਰ ਮਦਰ ਹਨ। 



ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਇ । ਸਾਦਰ ਮੰਚ ਡਸਾਵਨਿ ਕਰੇ । ਪਤੂ 
ਠਾਇ ਮੋਦ ਉਰ ਭਰੇ ॥ ੩੯॥ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਰਿ ਕੈ ਪਕਵਾਨ । 

ਰਾਖਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੈ ਆਨਿ । ਅਪਰ ਅਹਾਰ ਅਧਿਕ ਕਰਿਵਾਇ । 

ਸਭਿ ਡਰੇ ਕੋ ਦਿਯੋ ਅਚਾਇ ॥ ੪੦ ॥ ਵਾਹਨ ਸਰਬ ਸਦਨ ਬੰਧਵਾਏ । 

ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਦੇ ਕਰਿ ਤਿ੍ਪਤਾਏ । ਤਿਰਣ ਦਾਨਾ ਜੋ ਕਹਿ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। 

ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਠਾਨਿ ॥ ੪੧ ॥ਵਹਰਾ॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਜੋ ਅਰਾਮ ਕੋ _ 

ਬੀਤੜੋ ਕੇਤਿਕ ਕਾਠਮਕਵਿ ਮੈਤੋਖਸਿੰਘ ਪੁਰਿ ਬਿਖੈ ਮੈਗਤਿ ਸੁਨੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

॥ ੪੨॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਬਿਦਤੀ ਬਾਰਤਾ ਗੁਰ ਆਏ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹਿ। ਸਿੱਖਮਨਿ 

ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਦ ਭਾ, ਕਹੈਂ' ਕੌਨ ਬਿਧਿ ਤਾਂਹਿ" ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਗ੍ੰ ਥੇ ਇਕਾਦ਼ਿ ਰਾਸੈ “ਪਟਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਗਮਨ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ 

ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥ ੫੭ ॥ ੫੮. , ਪਟਨੇ ਨਿਵਾਸ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਹਿ ਕਹਿ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਸੁਨਯੋ ਭਾ ਆਗਮਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਹਰਖ 

ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਤਿ ਭੇ ਲੇ ਕਰਿ ਕੈਟ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧ ॥ ਚੱਪਈ ॥ ਸੈਗਤਿ 
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤੇ । ਭਰੇ ਅਨੰਦ ਸਿਰ ਚਰਨਨਿ ਧਰਤੇ । ਜ਼ਰੀ 

ਜੁਗਤ ਬਹੁ ਬਸਤ੍ਰ ਲਿਆਏ । ਰੁਚਿਰ ਬਿਭੂਖਨਿ ਧਰਿ ਅਗਵਾਏ ॥ ੨॥ 

ਅਰਪਹਿੰ ਦਰਬ ਅਨਿਕ ਨਰ ਆਇ।ਦਰਸ ਕਰਨਿ ਅਵਕਾਸ਼ਹਿੰ'ਪਾਇ। 

ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁ ਬਸੈਂ । ਬੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਰੁ ਜਸੁ ਬਹੁ ਲਸੈ॥ ੩ ॥ 

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਆਨਿ ਮਿਠਾਈ । ਖਰੇ ਹੱਇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ । 

ਤਹਿੰ ਕੋ ਬਡ ਮਮੈਦ ਚਲਿ ਆਏ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗਤਾਂ ਸੈਗ ਸੁ ਲਯਾਏ ॥ ੪ ॥ 
ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪਕੋ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੇਵਾ ਅਪਰ ਕਰੀ ਤਤਕਾਲਾ । ਛੋਟੋ 

ਬਾਨ ਲੋਕ ਸਮ ਏ ।ਭਈ ਭੀਰ, ਬਿਤ ਥਾਂਉ ਨ ਪਾਏ'' ॥ ੫ ॥ ਸੈਗਤਿ 

ਬੈਗ ਮਖੈਦ ਮਿਲੋ ਹੈਂ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਇਮ ਕਰਤਿ ਭਲੇ ਹੈਂ । “ਨਗਰ 

ਬਿਖੋ ਇਨ ਹੋਤ ਨਿਕੇਤ।ਚਹੀਅਤਿ ਹੈ ਬਿਸਤਾਰ ਸਮੇਤ” ॥ ੬ ॥ ਬਸਹਿਂ 

ਇਹਾਂ ਗੁਰੁ ਕੌਂਤਿਕ ਕਾਲ । ਢਰਸਹਿੰ ਨਿਤ ਹਮ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲ । ਇਸ 

_ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਵਹਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਹੂੰ ਆਵਹਿ ॥ 

੭॥ ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ' ਸਧਿ ਹੋਈ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਇ ਪਿਖਹਿ ਸਭਿ 

੧ਤਿਸ (ਅਨੰਦ ਨੂੰ) ਕਿਸ ਬਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । "ਸਮਾਂ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਬਬਾਂ ਛੋਟਾ ਤੇ 

ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਹਨ । “ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਬੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । “ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਏ। ___ 

ਕਹ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੪) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੫੮, 

ਕੋਈ । ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਰਹੈਂ ਜੇ ਗਾਮ" । ਸੁਨਹਿ ਜਬਹਿ-ਆਏ ਗੁਰੁ 
ਧਾਮ -।੮॥ਸਗਰੇ ਉਮਡਿ ਆਇ ਇਕਵਾਰੀ । ਪਿਖਹਿੰ ਗੁਰੂ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ 
ਧਾਰੀ” । ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰ। ਤਬਿ ਇਕ ਸਿਖ ਨੰ 
ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਿ ॥੯॥ “ਮੈਂ ਇਕ ਦੇਉ' ਹਵੇਲੀ ਗੁਰ ਕੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਥਿ 
ਭਾਉ ਸੁ ਉਰ ਕੋਤਿਸ ਮਹਿ ਬਸਹਿੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਮੇਰੋ ਜਨਮ ਸਵਲ 
ਹੁਇ ਜਾਇ॥੧੦॥ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਗਿਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਢਿਗ 

ਉਚਾਰ । ਪਪੁਕੁ ਜੀ ਲੋਹੁ ਹਵੇਲੀ ਮੋ ਤੇ।ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਬਸਹੁ ਅਨੰਦ 
ਉਦੋਤੋ”॥ ੧੧॥ ਤਬਿ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੇ ਕਰੀ। ਤਿਸੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਅਪਦਾ 
ਹਰੀ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ । ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਹਕਾਰੇ ਤੀਰ ॥ 
੧੨॥ ਸਿਖ ਕੇ ਸੈਗ ਜਾਹੁ ਲੋ ਡੇਰਾ । ਕਰਹ ਤਹਾਂ ਬਿਸਗਾਮ ਬਡੇਰਾ। 
ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਲੋ ਜਾਵਹੁ । ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਿਧਾਵਹੁ! ॥ ੧੩॥ 
ਸੁਨਿ ਕੌ ਆਇਸੁ ਸਗਰੇ ਦਾਸ । ਗਮਨੇ ਤਤਛਨ ਤਿਸੀ ਅਵਾਸ । ਸਭਿ 
ਸਮਾਜ ਤਹਿ ਆਨਿ ਉਤਾਰਾ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੧੪॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਤਹਿੰ ਕੀਨਿ ਨਿਵਾਸ । ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਬਸੇ ਤਿਹ ਪਾਸਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ- 
ਦੇਵ ਬਹੁਰ ਚਲਿ ਆਏ । ਦੇ ਆਇਸੁ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬਸਾਏ ॥ ੧੫ ॥ ਅਪਰ 
ਸਿੱਖਯ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਂਹਿ। ਗੁਰ ਵਾਹਨ ਬੈਧਵਾਏ ਤਾਂਹਿ । ਬਹੁ 
ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਆਲਯ' ਡੇਰਾ । ਕਰਤਿ ਭਏ ਪਿਖਿ ਭਾਉ ਘਨੋਰਾ॥ ੧੬॥ 
ਸ੍ਰੋਯਾ ਛੰਦ ॥ ਬਸਨ ਲਗੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਨ 
ਠਾਨਿ । ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਜਾਨਿ ਕੈ ਦੀਰਘ ਬਸੇ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ । 
ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨਿ ਅਧਿਕ ਨਰਨਿ ਕਉ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨਿ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਸ੍ਰਾਪ ਕੈ ਬਰ ਕੋ ਫੁਰਹਿ ਤੁਰਤ ਪਿਖਿ ਨਰ ਭੈ ਮਾਨ॥੧੭॥ 
ਜਥਾ ਹੁਤਾਸਨ ਅਧਿਕ ਜ੍ਰਲਤ ਹੁਇ ਨਿਜ ਤਨਕੋ ਨਹਿ ਚਹਤਿ ਛੁਵਾਇ 
। ਤਥਾ ਅਵੱਗਯਾ ਤੋਂ ਭੈ ਮਾਨਹਿੰ ਨਹਿੰ ਬਿਧ੍ਰੈਂ ਕਬਿ ਮਨ ਮੈਂ ਲਜਾਇਂ। 
ਦੋਇ ਉਪਾਇਨ;ਠਾਨਹਿਂ ਸੇਵਾ, ਕਰਹਿੰ ਪਰਸੀਦਨ ਚਰਨ ਮਨਾਇ ।ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਨਰ ਲਹੈਂ ਪਦਾਰਥ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਸਜਸ ਮਹਦ ਬਿਢਤਾਇ'। 
“ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ । “ਘਰ ਭਾਵ-ਸਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ । ₹ਘਰਾਂ ਵਿਚ । “ਉਲਟੀ ਬਾਤ। “ਇਬੋਂ 
ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੰਕ ੨੧ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਦਿਖਾਲੀ 
ਹੈ। ਂਪ£-ਬਹੁਰ ਵਹਿਰ ਕੇ ਨਗਰ ਜਿ ਗ੍ਰਾਮ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੫ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਸੂ ੫੮. 

੧੮॥#ਰਾਉ,ਓੈਕ, ਮੂਰਖ ਅਰੁ ਪੰਡਿਤ ਚਾਰਹੁੰ ਬਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦ । 
ਸਾਧ ਅਨੌਂਕ ਅਨੇਕ ਭੇਖ ਕੇ ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਮਿਲਹਿੰ ਹੋਹਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਾਂ । 
ਸੱਤਜਬਾਕ ਪਤਿਆਵਹਿਂ' ਕੋਤਿਕ ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਲਖਹਿ ਬਿਲੰਦ। 
ਅੰਕਰ, ਪਸ਼ਮੰਬਰ, ਪਾਟੇਬਰ ਅਰਪਹਿ ਦਰਬ ਮਨਾਇ ਮੁਕੈਦ। ॥੧੯॥ਜੇ 

_ਸ਼ਰਧਾਯੰਰ ਹੋਇ ਮਮੇਖੂ'ਉਪਦੇਸ਼ਹਿ ਦੇ ਆਤਮਗਜਾਨ। ਜੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੇ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਿਨਾਮ ਲਿਵ ਦੇਂ ਪੁਭੁ ਧਜਾਨ । ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿੰਚਲਹਿ ਜਿ ਨਰ ਭਵ ਬੈਂਧਨਹਾਨਿ;ਹ੍ਰੋ ਜੁ ਸਿੱਖ ਤਿਹ ਅੰਗ ਮੈਗ 
ਗਹਿ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿੰ ਰੱਛਾ ਠਾਨਿ ॥ ੨੦ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾਟਿ ਸੁਮਤਿ 
ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ,-ਸੱਤਰਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੌ ਦੀਨ । ਦੀਨ ਪ੍ਰ੍ਫੂ ਕੇ ਆਰੈ ਰਹੁ 
ਨਿਤ,ਤਨ ਹੋਤਾ ਕੋ ਹਾਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ! ਬੀਨ ਬੀਨ ਕੌ ਹਨਹੁ ਬਿਕਾਰਨ, 
ਭਾਣਾ ਮਾਨਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਲੀਨਿ ।ਲੀਨਿ ਕਹਾਂ ਨਰ ਕੌ ਤਨ ਧਾਰੇ” ਗੁਰ 
ਬਚਮਾਨਿ ਜਿਠੋ' ਨਹਿੰ ਕੀਨਿ-॥੨੧॥ਸੈਯ॥ਸ਼ਹੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀ 
ਇਮ ਕੀਰਤਿ ਚਾਰ ਮਹਾਂ ਬਿਸਤਾਰੀ । ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰ- 
ਪਾਵਤਿ ਹੈ' ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ ਧਾਰੀ।ਜਾਚਤਿ ਹੈ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਪਰਸੀਦਤਿ 
ਦੇਤਿ ਸਭੈ ਸੁਖਕਾਰੀਦੀਨਦਿਆਲ ਕੀ ਬਾਨ ਇਿਹੈ ਨਿਜ ਪੈਜ ਪੁਜਾਵਤਿ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਪਟਨਾ ਖੁਰਿ ਬਾਸ ਬਿਸਾਲ ਬਸੈ, ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ 
ਬਿਲਾਸਤਿ ਹੈਂ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਧਨਵਾਨ ਮਹਾਨ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਾਨਵ ਕੈਚਨ 
ਭੂਖਨ ਹੀਰਨਿ ਧਾਰੀ ।ਮੁਕਤਾ ਗਨ ਹਾਰ; ਸੁ ਕੁੰਡਲ ਚਾਰੁ; ਉਦਾਰ ਬਡੇ 
ਕੁਜ ਅੰਗਦ ਵਾਰੀ“ । ਤਨ ਅੰਬਰ ਰੀਤਿ ਅਨੌਕਨਿ ਕੇ ਜਿਮ ਅੰਬਰ ਮੈਂ 
ਉਡ ਹੈਂ ਦਤਿ ਕਾਰੀ॥੨੩॥ਵਾਹਨਹੈ,ਗਜ;ਪਾਲਕੀ';ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰਅੰਦਰ 

ਕਗਕਲਕਲ=ਾਲਲ===ਨ======== ਪਲੇ ਨ ਕਗਲਕਗਸਕਸਰਕਨ _'ਅਸਰਰਨ-ਕਕਟਰ਼=ਕਕਕਲਜਆ 

੧ਪਰਖਦੈ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਕ ਸੱਚੇ ਹਨ । “ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ । “ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ । 
ਓਨਰ ਤਨ ਬਾਰਕੇ ਕੀ ਲਿਆਂ ਉਹਨਾੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । “ਬਾਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਂਟਿਆਂ ਵਾਲੈ । “ਸਰੀਰ 
(ਤੇ ਪਹਿਨੇ) ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਐਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇ“ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰਿਆਂ (ਦੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ) । “ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਪਾਲਕੀ । 

ਸਂਪਾ:-ਧਰਿ ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਵਤ ਮੈਗਤ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿੰਦ । 
(ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਕ ਏਥੇ ਹੇਰ ਬੀ ਹੈ: -“ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤੇ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੦੬ ) 
ਬਾਹਰ ਸੇਤਾ । ਧਾਮ ਧੁਜਾਂ ਅ 
ਉਡ ਜੋਤਾ”। ਪੌਰ ਬਡੋ ਜੁਗ ਕੌਰ ਸਜੇ) ਕਿ 
ਦੇਤਾਂ।ਦੇਖਜੋ ਸੁ ਜਾਇ ਕਿਤੇ ਦਿਨਮੈਂ,ਬਡ ਦੁਰ ਲਗੌਂ ਬਸਿਓ ਪੁਰਏਤ। 

_ ॥੨੪॥ਬਾਗ ਬਿਸਾਲ ਖਰੇ ਫਲ ਲਾਗਿ ਦਿਵਾਰ'ਬਨੇ ਬਹੁਰੈਗਨਿ ਕੋ।ਤਯ੍ਨ, 
ਤਮਾਲ, ਉਦਾਲਕ” ਦਾੜਮ' ਸ਼੍ਰੀ ਫਲਾ' ਸ਼ੋਭਤਿ ਰੈਗਨ ਕੇ'”।ਜਾਮਨ ਕੇ 
ਕਦਲੀਨ ਲਤ ਨਲ, ਨ“ ੩੯ 

_ਅਮਰੂਦ ਸੁ ਕ ਹੀ ਵੈਗਨਿ ਕੇਂ॥ ੨੫॥ ਬਾਰੀ ਵਿਰੈ ਬਰ 
ਬੂਟਨ ਮੈਂ, ਵਿ ਜੀ ਸਗ ਸਿਰੀ, ਹੀ ਕਲਲ ਰ 
ਨਲਨੀ ਛਬਿ ਯੋ ਨਲਨੀ `ਬਿਕਸੈ ਸੁਖਕਾਰੀ"“। ਕਾਰੀ_ਸੁ ਕੋਕਲਕਾ 
ਕੁਹਕਾਵਤਿ"= ਮੋਰਨ ਸ਼ੋਰ, ਸੁ ਭੌਰ ਰ੍ਰੀਜਾਰੀ । ਜਾਰੀ ਬਮੈਤ ਜਹਾਂ ਬਹੁ 
ਹੋਵਤਿ” ਯੋਂ ਚਰ ਤੂ ਤੂ ਖੂ-. ੨੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਦੀ 
ਬਹੱਤਰ ਜਹਿੰ ਮਿਲੀ ਬਹੀ ਸਰਬ ਇਕ ਬਾਇੰ।ਜਲ ਕੀ ਲੀਲਾ ਅਨਿਕ 
ਬਿਧਿ ਕਰਹਿ ਨਾਰਿ ਨਰ ਚਾਇ ॥ ੨੭ ॥ ਮਹਾਂ ਨਗਰ ਬਰਨ 
ਕਹਾਂ ਤਿਹ ਕੋ ਸਰਬ ਸਮਾਜ । ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਟਿਕੇ ਗ਼ਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜ॥ ੨੮ ॥ ਸੋਰਠਾ॥ ਨਰ ਠਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਕੌ। ਰਿਦੇਂ ਹਰਖ ਅਧਿਕਾਇ ਬਡੇ ਭਾਗ ਨਿਜ ਜਾਨਿ ਕੈ ॥ ੨੯ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਪਟਨੇ ਆਵਨਿੰ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ 
ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਜੂ । ੫੮। ___ ੫੯, [ਜਰਾ ਸੰਧੁ ਪ੍ਰਮੈਗ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਸ੍ਹੀਂ ਗੁਰ ਪਟਗੇਪੁਰਿ ਬਿਥੋ ਰੈਮਜਸਥਾਨ ਨਿਹਾਰਿ"੧-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 
ਕੋ ਜਨਮ ਹੁਇ ਹੈ ਇਹਾਂ-ਬਿਚਾਰ ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ । ਸੈਗਤਿ ਆਇਸੁ ਸੀਸ 
“ਚਿੱਟੇ ਹਨ । “ਘਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ । ਜਿਤਨੇ (ਘਰ ਹਨ) ਮਾਨੋ ਖੌਭ ਲਗਾਕੇ ਉਡਣਾ 
ਹਨ । “ਦੋਹਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ ( ਅ ) ਕੌਰ=ਤਖ਼ਤੇ [ ਸੈਪ੍ਰਦਾ ]। 
_(ਨਗਾਰੇ) ਵੱਜਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ( ਅ) ਹੈ ਵਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ । 5੧ ਬਾਗ਼ 
ਦੀਆਂ ਕਧਾਂ । “ਲਸੂੜਾ । “ਅਨਾਰ । ੯ਨਾਲੀਅਰ । "“ਰੌਗ ਰੈਗ ਦੇ । ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ । 
"ਚਿਕੜ ਰਹਿਤ (ਨਿਰਮਲ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ । 'ਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ 
ਇਤ ਨਲ ਤਰ "5ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਰਿਆਈ ਦੇਖਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । "ਖਿੜੀਆਂ 

ਕੁਮੁਦਨੀਆਂ ਦੀ ਛਬਿ ਐਉਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ (ਧਨੇਸੁਰ ਦੀ ਨਲਿਨੀ=) 
ਬੇਰ ਦਬਾ ਦੀ (ਰਗ ਮਗ ਨਲਿਨੀ=ਕਮਲਨੀ । ਕੁਮੁਦਨੀ ਨਲਿਨੀ 
ਨੈਂਦਨ=ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਬਾਜ਼] । "#ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ““ਮਾਨੋਂ ਬੰਤ ਦਾ 
ਆਰੰਭ ਹੈ [%:, ਜਾਰੀ=ਰਵਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ] । "ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ । 

੨੬. 



_ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੭ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੯. 

ਨਿਵਾਇਉਪਾਇਨ ਪਾਇਨ ਪੈਅਰਪੌਂਤੇ /ਭਾਗ ਬਡੋ ਹਮਰੇ ਧੈਨ ਰੋਨਿਜ 
ਲੋਚਨ ਤੋਂ ਤੁਮ ਕੋ ਦਰਸੈਤੇ । ਸੇਵਕ ਆਪਨਿ ਜਾਨਿ ਦਯਾਨਿਧਿ ਆ।ਦ 
ਨਿਹਾਲ ਕਿਏ ਸੁਖਵੈਤੇ । ਕੀਜਿਯੇ ਆਪ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਯਾ ਪੁਰਿ; ਸਵ 
ਕਰੋਂ ਹਮ ਜਜੋਂ ਬਿਤਵੈਤੇ' ॥ ੨॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਥੋ & 
ਸਕੈ ਤਿਹ ਠਾਂ ਨਰ ਜਾਈ। ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਜਾਰ ਮਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਕਸ੍ਯ 
ਨਹਿ ਜਾਇ ਕਦਾਈ” । ਸੋਵਤਿ ਦੇਤਿ ਉਠਾਂਇ ਕਿਸੀ ਕਉ ਸੋ ਹਮਰੀ” 
ਗਤਿ ਭੀ ਸੁਖਦਾਈ ! ਰੋਜ ਸਰੋਜ ਪਦੇ” ਦਰਲੈਂਹਘਰ ਕਾਰ ਕਰੈਂ, ਭਜੋ 
ਲਾਭ ਮਹਾਈ'” ॥੩॥ ਯ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਭਾਉ ਕਰਯੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪੁਨ ਕਣ 

ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ।ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਬਨਵਾਇ ਸਭੀ ਰਤਿ ਮੇਂ' ਸੁਖਦਾ, ਦੁਖ 
ਨਾਂਹੀ । ਕੀਨ ਉਤਾਇਲ ਤਯਾਰ ਅਵਾਸ ਕੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸਕੈਂ ਬਿਧਿ 
ਜਾਹੀਮਆਪ ਕਰਕੋ ਬਿਸਰਾਮ ਦਯਾਨਿਧਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕਾਮਨ ਪੂਰ ਕਰਾਹੀ' 
॥੪॥ਜਿਮ ਜਾਚਤਿ ਹੈਂ ਅਰੁ ਸੇਵਤਿ ਹੈਂ ਤਿਮ ਦੇਵਤਿ ਹੈਂ ਗੁਰਰੂਪ ਉਦਾਰੇ। 
ਨਰ ਨਾਰਿਨਿ ਕੇ ਗਨਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੋ ਦਰਸੈਂ ਦਰਬਾਰੇਇਕ 
ਆਵਤਿ ਹੈਂ ਇਕ ਜਾਵਤਿ ਹੈਂ ਇਕ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ ਮਨਬਾਂਛਤਿ ਸਾਰੇ । ਬਹ 
ਭਾਂਤਿ ਉਪਾਇਨ ਪਾਇਨ ਪੈਅਰਪੈਂਬਿਨਤੀਯਤਿ ਬੈਦਨਧਾਰੇ॥੫॥ 3ਪਈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਧ੍ਹੀਂ` ਕੋ ਭ੍ਰਾਤਾ । ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜਗਤ ਬੱਖਕਾਤਾ । ਪੁਰਿਮੈਂ 
ਕਿਤਿਕ ਦਜੋਸ ਕਰਿ ਬਾਸ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ॥ ੬॥ ਅਪਰ ਸਿੱਖ 
ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਤੀਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਨਰਨਿ ਕੀ ਭੀਰ। ਤਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ 
ਝੁਨਿ ਕੀਨੋ “ਆਪ ਜਗਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਬੀਨੋਂ ॥੭॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਯ ਅਨੇਕ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਤੁਮਰੇ ਰਿਦੇ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਗਯਾਤ । ਨਗਰ ਬਿਸਾਲ ਮਨੋਹਰ 
ਮਹਾਂ । ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਜਹਿ ਕਹਾਂ ॥੮॥ ਮੰਦਿਰ ਬਰ ਸੁੰਦਰ ਬਡ ਕਰੇ। 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਗਨ ਆਨੰਦ ਭਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਮੈਗਤ ਸਮੁਦਾਇ । ਰਾਵਰਿ 
ਕੋ ਦਰਸੈ ਹਰਖਾਇ॥ ੯ ॥ ਚਲੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਮਲ ਬਹੁ ਪਾਨੀ । ਸਕਲ 
ਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਤਿ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਉਪਬਨ ਖਰੇ । ਫਲ 
"ਇੱਸ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, 
“ਕਦੇ ।ਬੀ । ਤਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਕੇ (ਕੋਈ ਚੀਜ਼) ਦੇਵੇ ਇਉਂ ਸਾਡੀ ਗਤ ਹੋਈ ਹੈ 
ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀ । । “ਚਰਨ ਕਵਲ । “ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ । $ਭਾਵ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ । “ਨੇਕ, ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ (ਅ) ਇਸਤ੍ਰੀ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੨੦੮) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅੰਦੂ ੫੯. 

ਯਤਿ ਤਰ ਦਲ ਹਰੇ ॥੧੦॥ ਇਸ ਮਹਿ ਭ੧ ਕੰਨ ਬਡ ਰਾਜਾਊ।ਜਿਸਨੇ 

ਸਕਲ ਬਸਾਇ ਬਿਰਾਜਾਂ' । ਸੈਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜਿਨ ਕੀਠਸਿ । ਕਰੋ 

ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਕਲ ਪ੍ਰਬੀਨਸ” ॥੧੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਸੈਗਤ ਬਿਖੇ 

ਜਾਨਿ ਰਿਦੈ ਇਤਿਹਾਸ । ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਸ਼ਿਖ 

ਪਾਸ॥੧੨॥ਇਸੀ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਤਿ ਭਾ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬ੍ਰ੍ਹਦਰਥਾਨਾਮ । ਤੀਨ 

ਛੂਹਨੀ ਸੈਨਪਤਿ ਅਤਿ ਸੂਰੋ ਬਲਿ ਧਾਮ ॥ ੧੩॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇੰਦ ਸਮਾਨ 

ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਸੂਰਾ । ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਐਸ਼੍ਰਜੇ ਪੂਰਾ । ਰੱਛਾ ਕਰਤਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ 

ਕੋਰੀ।ਸਭਿ ਮਾਨਹਿ ਜਿਹ ਆਨ”ਬਡੇਰੀ॥੧੪॥ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਤਨਿਯਾ 

ਦੋਇ। ਤਿਨ ਕੋ ਬਕਾਹ ਆਨਿ ਘਰਿ ਸੋਇ”। ਚਿਰੇਕਾਲ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਤ 

_ਗਯੋਪਪੱਤ ਨਹੀਂ ਘਰਿ ਨਿਿਪ ਕੇ ਭਯ॥੧੫॥ਜੱਗ ਅਨੇਕ ਸਦੱਛਨ'ਕੀਨੋ। 
ਅਲ __ ਚੀ 

ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਭੂਪ ਕਰਿ ਲੀਨੋ । ਤਊ ਨ ਸੁਤ ਉਪਜਜੋ ਸੁਖਦਾਇ । 

ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋਵਤਿ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ੧੬॥ ਚੌਦਿ੍ਕ ਨਾਮ ਰਿਖੀਸ਼ੁਰ ਏਕ । 

ਤਿਸ ਕੇ ਗਨ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਅਨੇਕ । ਲੈ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਦੋਨਹੁੰ ਰਨੀ।ਨਿਪਤ 
ਜਾਇ ਤਿਹ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ ॥ ੧੭ ॥ ਬਿਛ ਅੰਬ ਕੋ ਤਿਹ ਥਲ ਖਰਜੋ । ਤਰੇ 
ਰਿਖੀਸ਼ੁਰ ਨੌ ਤਪ ਕਰਯੋ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਤਿਰਿਦੈ ਸੁੱਧ 

ਸ਼ੀ ਪ੍ਕੁ ਕੋ ਜਾਪਤਿ ॥ ੧੮॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਜਬਿ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ । ੜ੍ਰਿਪਾਂ 

ਦ੍੍ਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਮੁਨਿ ਗਜਾਨੀ।ਤਿਸਹਿ ਅੰਬ ਕੇ ਫਲ ਕੋ ਦੀਨ/-ਪੁੱਤ੍ਬਲੀ 
ਹੁਇ ਸੂਰ ਅਦੀਨ<-॥ ੧੯॥ ਲੋ ਹਰਖਜੋ ਰਾਜਾ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਘਰ ਨਿਜ 

ਗਮਠਯੋ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ।ਦੁਇਦਾਰਾ ਪਕਾਰੀ ਸਮ” ਜਾਨੰ।-ਕਿਸਕੋ ਦੇਉ - 

ਚਿਤਵਲੋ ਠਾਣੈ ॥ ੨੦ ॥-ਇਕ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਇਕ ਹਰਖਾਇ । ਇਹ 

ਬਿਧਿ ਨਹਿੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਇ।ਗੁਨ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੁਊ ਸਮਾਨ । ਮੋ ਮਹਿ ਪੀਤ 

ਕਤੈਂ ਸਮ'ਜਾਨਿ-॥ ੨੧ ॥ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਚਿਤਵਯੋ ਮਨ ਮਾਂਹਿ । ਇਕ ਕੌ 

ਦੇਠਿ ਰੁਚੈ ਚਿਤ ਨਾਂਹਿ। ਫਲ ਦੁਖੰਡ ਕਰਿ ਕੈ ਕਰ ਲੀਨਿ । ਦੂਹ ਨਾਰੀ 
_ਪ੍ਕਾਰੀਕੋ ਦੀਨਿ ॥ ੨੨ ॥ ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਦੋਨਹੁੰ ਫਲ ਲਹਮੋ । ਖਾਏ; 

੧ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਛ/ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ । ₹ਈਨ । “ਵਿਵਾਹ ਕਰਕੇ ਓਹ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ' 

ਪਸਹਿਤ ਦੱਛਣਾਂ ਦੇ । #ਜੋ ਕਿਸੈ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਨਾ ਟੋਵੇਗਾਂ । “ਇਕੋ ਜੇਹੀਆਂ । “ਇਕੋ ਜੇਹੀ । 

#ਇਹ ਹੌਗਣਕ ਕਥਾ ਕਵਿ ਜੀ ਸੁਨਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ _ਜਰਾਸੈਧ ਦੇ 

ਜਨਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੦੯) ਰਾਸਿ ੧੧। ਆਹ ੫੯, 

ਕਿਤਿਕ ਦਿਨਨ ਗਰਭ ਭਯੋ' । ਭੂਪਤ ਕੇ ਮਨ ਹਰਖ ਉਪਾਵਾ (ਗਰਭਵਤੀ 
ਦੇਖਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥ ੨੩ ॥ ਅਵਧਿ ਗਰਭ ਜਬਿ ਪੂਰਨ ਭਈ । ਜਨਮੇ 
ਪੁੱਤ ਦੁਹੰਨ ਗਤਿ ਨਈ । ਅਰਧ ਅਰਧ ਜਨਮੇ ਤਨ ਦੋਇ । ਨਿਰਖਤਿ 
ਨਾਰਿ ਬਿਸਮ ਰਹੀ ਹੋਇ॥ ੨੪ ॥ ਤਾਂਕੋ ਜਾਨਯੋ ਭਾ ਉਤਪਾਤ”। ਅਹੈ' 
ਖੰਡ ਦੁਇ ਏਕੋ ਗਾਤ' । ਅੰਬਰ ਬਿਖੈ ਲਪੇਟੜੋ ਤਾਂਹਿ । ਗੇਰਹੁ ਵਹਿਰ 
ਬਿਲੋਕਹੁ ਨਾਂਹਿ?॥੨੫॥ ਇਕ ਤਿਯ ਨੇ ਲੇ ਬਾਹਰ ਡਾਰ੧ੋਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ੀਂ 
ਗਿਰਤਿ ਨਿਹਾਰਜੋ । ਗਈ ਸ਼ੀਘੂ ਭੱਖਯਨਿ ਕੋ ਕਾਰਨ । ਆਮਿਖ ਸ਼੍ਰੋਣਤ 
ਕਰਤਿ ਅਹਾਰਨਿ ॥ ੨੬ ॥ ਦੇਖਯੋ ਤਿਹ ਉਠਾਇਕੈ ਜਬੈ ।ਅਭਰਜ ਭਈ 
ਨਈ ਗਤਿ ਸਬੈ । ਬਡ ਬਲ ਸੋਂ ਗਹਿ ਭਾਰੀ ਭਾਰ । ਜੋਰਤਿ ਭਈ ਜਰਾ 
ਤਿਸ ਬਾਰ” ॥ ੨੭ ॥ ਏਕ ਨੈਨ ਕਰ ਪਦ ਇਕ ਕਾਨ । ਪਰੜੋ ਹੁੜੋ 
ਜਿਹ ਥਾਨ ਭਯਾਨ।ਤਿਹ ਤੇ ਬਲ ਕਰਿ ਕੈ ਸੁ ਲਗਾਯੋ । ਜੀਵਯੋ ਬਾਲਿਕ 
ਰੁਦਨ ਸਨਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਸ਼ਬਦ ਭਯੋ ਜਿਮ ਘਨ ਗਰਜੈਤਾ । ਨਗਰ ਲੋਕ 
ਸੁਨਿ ਚਿੰਤ ਕਰੇਤਾ । ਜਰਾ ਗਾਖਸ਼ੀ ਅਚਰਜ ਮਾਨਜੋ। ਭਈ ਚਿੱਤ" ਸਮ 
ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨਕੋ ॥ ੨੯॥ ਜਰਾ ਉਠਾਇ ਰਹੀ ਨਹਿ ਹਾਲਯੋ । ਸਗਰੋ 
ਅਪਨੇ ਓਜ ਸਮ੍ਹਾਲਯੋ। ਬਡੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਿ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚ । ਧਾਏ ਪਰਜੋ 
ਰੌਰ ਪੁਰਿ ਬੀਚ ॥ ੩੦ ॥ ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਕੋ ਤਹਿ ਬਰਜਜੋਨ੍ਿਪ ਕੇ ਭਰਨ 
ਕਰੋਧ ਕਰਿ ਤਰਜਜਯੋ'? । ਲਿਯੋ ਉਠਾਇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਿਲਿ ਕਰਿ । ਲੇ 
ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਭੂਪਤ ਕੋ ਘਰ ॥ ੩੧॥ ਜਰਾ ਗਈ ਮਹਿਪਾਲਕ ਪਾਸ ।-ਹੇ 
ਨ੍ਰਿਪ ਤੁਮਰੇ ਪੁਰਿ ਮਮ ਵਾਸਯਾਂਤੇ ਬਾਲਿਕ ਮੈਂ ਲਖਿ ਪਾਵਾ।ਜੋਰਿ ਦੁਖੰਡ 
ਆਨਿ ਜਿਯ ਪਾਵਾ"-॥੩੨॥ ਨਿਪ ਨੇ ਹਇ ਪੁਸ਼ੈਨ ਸਤ ਲੀਨਸਿ। ਮੋਦ 
ਸਹਤ ਦਾਰਾ ਦੁਇ ਦੀਨਸਿ” । ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇ । ਗਈ 
ਚਿੰਤ ਗਾਜੇ ਕੀ ਖੋਇ ॥ ੩੩ ॥ ਜੱਗੜ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਉਤਸਾਹੂ । ਕਰਤਿ 
ਭਯੋ-ਹਿੜ ਸੋਂ ਨਰਨਾਹੂ। ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੈਧੁ ਕਰਜੋ ਹੈ। ਜਰਾਸੈਧ ਇਮ 
ਨਾਮ ਪਰਜੋ ਹੈ। ੩੪॥ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਧੈ ਅਧਿਕ ਬਲ ਧਰੈ । ਸ਼ਕਤਿ 
"ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਭ ਹੋ ਗਿਆ । “ਗਰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ । “ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ। 
”ਉਪੱਦਵ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ । 5ਜਰਾ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਨੇ । “ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਨੇ 
ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ) ਜੋੜਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ । 'ਮੁਰਤੀ । ੯ਜਰਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ । "“ਤਾੜਿਆ । ੧੧. ਜਦ ) ਦੋ 

ਟੁਕੜੇ ਜੋੜੇ (ਤਦ) ਜਾਨ ਆਕੇ ਪੈ ਗਈ । "“ਦੋਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ । "ਤੌਰਾਜਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੧੦ ) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੫੮. 

_ ਬਿਸਾਲ ਨ੍ਰਿਪਹੁੰ ਸਮ ਕਰੈ ।ਮਹਾਂ ਬਾਹੁ” ਆਯਤ ਜਿਸ ਛਾਤੀ।ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਨ 

ਸਦਰ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ॥ ੩੫॥ ਬੀਤਤਿ ਭਯੋ ਜਬਹਿ ਚਿਰਕਾਲ । ਸੁਨਿ ਕੈ 

ਸੋ ਰਿਖਿ ਅਖਿਲ ਹਵਾਲ । ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਿ ਆਯੋ ਸੋਇ । ਦੇਖਨਿ ਹਿਤ 

ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਸਤ ਜੋਇ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨਤਿ ਭੂਪ ਨੇ ਸੁਖ ਕੌ ਮਾਨਾ । ਪੁਜਨ ਕੀ 

ਲੈ ਸੌਜ ਮਹਾਨਾ । ਦੁਉ ਭਾਰਜਾਂ ਲੇ ਕਰਿ ਸਾਥ । ਰਿਖਿ ਕੇ ਚਰਨ ਧਝਜੋ 
ਨਿਜ ਮਾਬ ॥੩੭॥ ਬਿਠੈ ਭਠੀ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਯੋ।-ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪਾਯੋ । ਮੋ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਸਾਲ ਤੁਮਾਰੀ । ਢਿਯੋ ਪੁੱਤ ਜੋਧਾ ਬਲ ਭਾਰੀ 

॥੩੮॥ ਅਬਿ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਅਹਿ । ਹਮ ਸੰਭਹਿਨਿ ਕੋ ਆਸ਼ੇ 

ਬਿਰੀਅਹਿ-। ਕਹੈ ਰਿਖੀਸ਼ੁਰ-ਸੁਨਹ ਨਰੇਸ਼ । ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸਭਿ 

ਦੇਸ਼ ॥੩੯॥ ਤਪਸਾ' ਬਨਜੋ ਹਮਾਰੋ ਰਾਜ। ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖਹੁ ਸੈਨ ਸਮਾਜ 

ਇਹ ਸੁਤ ਤੁਮਰੋ ਐਸੋ ਭਯੋ । ਬਿਦਤਹਿ ਸਕਲ ਜਗਤ ਜਸੁ ਲਹਮੋ ॥ 

੪੦॥ ਜਗਤ ਬਿਥੇ ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਭੂਪ । ਨਹੀਂ ਹੋਇ ਹੈ ਮਹਦ ਅਨੂਪ । 

ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੋ ਰਜਾ ਹੋਇ । ਯਾਂਕੀ ਸਮਸਰ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੪੧॥ 

ਸੁਰ ਅਸੁਰਨਿ ਕੋ ਜੀਤੈ ਜੁੱਧ । ਕਰਹਿ ਪਰਜਾ ਕੀ ਰੱਛਾ ਸੁੱਧ । ਜੋ ਨਰਿੰਦ 
ਇਿਸ ਪਰ ਚੰਢਿ ਆਵੈ। ਭੁਜ ਬਲ ਤੇਂ ਤਿਹ ਹਤਹਿ ਪਲਾਵੈ-॥੪੨॥ ਨਿਪ 

ਤਪਸੀ ਤੋਂ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਾਘ । ਸੁਤ ਗੁਨ ਤੇ ਬਿਸਾਲ ਸੁਖ ਸਾਥ” । ਰਾਜ 

ਤਿਲਕ ਅਭਿਖੇਕਨਿ ਕੀਨਾ । ਆਪ ਪੰਥ ਕਾਨਨ ਕੌ ਲੀਨਾ ॥ ੪੩ ॥ 

ਸੁਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸਿੱਖਯਾ ਦੇ ਘਨੀ । ਜੁਰ ਦਾਰਾ ਲੇ ਕਰਿ ਭਾਮਨੀਂ' । ਬਨ 

ਮੈਂ ਗਮਨਜੋਂ ਤਪਸੀ ਸੈਗ । ਕੀਨਸਿ ਤਪ ਬਨ ਸੈਲ ਉਤੈਗਾਂ ॥ 8੪ ॥ 

ਜਗਸਧ ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੋ ਪਾਛੇ । ਚਤਰੈਗਨਿ ਕਰਿ ਧੁਜਨੀ? ਆਛੇ । ਜੋ 

ਨ੍ਰਿਪ ਤਿਸ ਕੀ ਆਂਗਜਾ ਮੋਰੈ । ਸੈਘਰ ਕਰਿ ਰਿਪੁ ਕੋ ਸਿਰ ਫੋਰੈ ॥ ੪੫ ॥ 

ਕਿਸ ਕਉ ਕਾਰਾਗਿਹ” ਮੈਂ ਡਾਰੇ । ਡਿਸਹਿ ਨਿਕਾਸਹਿ ਛੀਨਹਿ ਸਾਰੇ । 

ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਨਿਜ ਰਾਜ ਬਧਾਵ।ਸਭਿ ੫ਰ ਅਪਨੋ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਵ'॥੪੬॥ 

੧ਲਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਬੀਰ । “ਤਪੱਸਯਾ ਹੀ । ੧ਪੁੰਤ੍੍ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ (ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਕੇ) ਸੁਖੀ ਹੋਯਾ । ਅਭਿਖੇਕ=ਰਾਜ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ 

ਪੁਰਬਕ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੁਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਜਲ ਛਿੜਕਣਾ । “ਸੁਹਣੀਆਂ, ਪਿਆਰੀਆਂ । 

੬ਉ”ਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ । “ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ । ਕੈਦ । ੯ਸਾਰੇ (ਦੇਸ਼) ਖੋਹ ਲਵੇਂ । 



। ਗੁਰ ( ੪੨੧੧ ਜ਼ਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੬੦. 

ਰਿ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਜਰਾਸੰਧ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਊਨਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ । ੫੯ ॥ ੬੦, [ਜਰਾਸੈਧ ਪ੍ਰਸੈਗ][। _ 
ਦਹਾ ॥ #“ਭਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਿਤਾਰ ਪੂਭੁ ਮਹਾਂਬੀਰ ਬਲਵਾਨ । ਜਨਮ 
ਭਲੋ ਮਥਰਾ ਬਿਖੈ ਬਿਦਤੇ ਗੋਕਲ ਥਾਨ ॥ ੧ ॥ ਜੌਪਈ ॥ ਦਸ਼ਟਨਿ ਮਹਾਂ 
ਪੂਤਨਾ ਮਾਰੀ" । ਤਿਠਾਵਰਤ” ਕੀ ਦੇਹ ਬਿਦਾਰੀ । ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਬਿਥੈ 

ਨਾਸੇ। ਬੁਧਤਿ ਭਏ ਗਨ ਗੋਪ ਅਵਾਸੇ ॥ ੨॥ ਦੈਤ ਅਘਾਸੁਰਾਂ, 
_ਧੇਠਕ“ ਮਾਰਾ । ਕੋਸੀ ਕੋ ਬਲ ਕਰਿ ਸੈਘਾਰਾ । ਮਬਰਾ ਕੋ ਅਕ੍ਰ” ਲੋ 
ਆਵਾ। ਪੂਥਮ ਕੁਦਡ" ਦੁਖੰਡ ਕਰਾਵਾ ॥ ੩ ॥ ਮੱਲ ਚੇਡੂਰ ਸੁ ਸੁਸ਼ਟਕ” 
ਮਾਰਾ। ਪੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਕੌਸ ਦੁਸ਼ਟ ਸੈਘਾਰਾ। ਜਰਾਸੈਧ ਕੋ ਹੁਤੋ ਜਮਾਤਾ । 
ਜਬਿ ਘਨ ਸ਼ੜਾਮ ਕੀਨਿ ਖਲ ਘਾਤਾ”” ॥ ੪॥ ਸੁਤਾ ਗਈ ਪਿਤ ਪਾਸ 
ਪੁਕਾਰੀ । ਬਿਧਵਾ ਦੇਖਿ ਅਧਿਕ ਦਖਿਆਰੀ । ਜਰਾਸੈਧ ਕੋਖਯੋ ਬਲ, 
ਭਾਰੀ । ਸਕਲ ਬਾਹਨੀ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ ॥੫॥ ਉਤਸਾਹਿਤ ਭੂਪਤ ਤਬਿ 
ਚਵ3।-ਹਤੋਂ' ਹਲੀ ਹਰਿ''-ਕੋਧ ਸੁ ਬਢਜੋਮਬਰਾ ਘੇਰਿ ਕਰਤੋ ਸੈਗ੍ਰਾਮੂ । 
ਲਾਖਹੁਂ ਭਟ ਪਹੁੰਢੇ ਜਮਧਾਮੂ ॥ ੬॥ ਰਣ ਭੈਰਵ ਕਰਿ ਕੈ ਬਹੁ ਬਾਰ । 
ਹਟਿ ਹਟਿ ਗਯੋ ਪੁਭੂ ਤੇ ਹਾਰਿ । ਪੁਨਹਿ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਸਿੰਧ ਮਝਾਰੇ । 
ਰਚੀ ਪੁਰੀ" ਬਸ ਰਹ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੭ ॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਜੋ ਤਿਸ ਪਾਛੇ। 
ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਸੂਰਮਾ ਆਫੋਂ । ਹਾਜਸੂਅ ਕੋ ਚਾਹਤਿ। ਕਰਯੋ। ਸ਼ਤੁ ਅਜਾਤ 
ਮਨੋਰਬ ਧਰਯੋ'॥ ੮ ॥ ਤ/ਹਂ ਤੇ ਸ਼ੀ ਘਨਸ਼ਕਾਮ ਬੁਲਾਏ । ਐਤਿ ਪਿਯਿ 
"ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਣੀ ਪੁਤਨਾ ਮਾਰੀ । “ਇਕ ਦੈੱਤਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਵਟੋਲਾ ਬਣਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ 
ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ?ਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਹ ਮਰ ਗਿਆ । ₹ਗਵਾਲਿਆਂ 
ਦੇ ਘਰ । ₹ਅਘ ਨਾਮੇ ਦੈਂਤ; ਕੇਸ ਦ। ਸੈਨਾ ਪਤਿ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । “ਨਾਮ 
ਰਾਖਸ਼ ਦਾ । $ੰਨਾਮ ਦੈਂਤ ਦਾ । “ਨਾਮ ਭਗਤ ਦਾ ।ਧ2੫ । ੯ਵੰਫੁਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਟਕ ਦੋ ਮੱਲਾਂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ । ੯( ਉਸ ) ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । "ਬਲਫੱਦ . ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ । 
(ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ)ਪੁਰੀ ਰਚੀ । "ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ (ਇਹ) ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਿਆ । [ਮੰਸ:; 
ਅਜਾਤ ਸ਼ੱਟ=ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ] । । (%) ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੋਈ ਉਤਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ 
ਮਨੋਰਥ ” ਧਰਿਆ ! । (ਏ) ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਹੈ:-ਉਧੌਨਿਖਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਮ 
ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਬੁਲਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ 'ਮਾਤਮ ਉਪਦੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਬੋਧੀ ਰਾਜਾ ਬੀ 
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। # ਕਵੀ ਜੀ ਜਰਾਮਿਧ ਦੀ ਕਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਾਨਧ 
ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 1ਪਾ:-ਜੱਗ ਰਾਜਸੂ ਚਾਹਿਤ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ_ਸੂਜ਼ਜ । ( ੪੨੧੨ ) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਔ£ ੬੦, 
ਲਖਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਗਿਹ ਆਏ। ਅਪਨਿ ਮਨੌਰਥ ਭਨਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਸੁਨਿ 
ਮਧਸੂਦਨ' ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ॥੯॥-ਮਹਾਂਬੀਰ ਜੋ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼ । ਜਗਸਧ 
ਬਲ ਬਿਖੈ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ । ਤਿਸ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਮਖ ਨਹਿ ਹੋਇ । ਪੂਰਨ 
ਭਯੋ ਆਰਬਲ ਸੋਇ”॥ ੧੦ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ ਚਰਿ ਕੌ। ਗਦਾ 
ਪ੍ਹਾਰੀ ਕਰ ਬਲ ਕਰਿ ਕੌ । ਸੌ ਜੋਜਨ ਮਗ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰ । ਪਹੁੰਚੀ ਹਮ 
ਢਿਗ ਕਰਨਿ ਪ੍ਹਾਰ॥ ੧੧॥ ਤਬਿ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਿ ਅਪਨੀ । 
ਆਵਤਿ ਗ਼ਦਾ ਨਿਵਲ ਕਰਿ ਖਪਨੀ”। ਜਰਾਸਿੰਧ ਰਾਖਤਿ ਬਲ ਘਨਾ । 
ਕੋਝਿਕ ਬਾਕੀ ਗਿਨਤੀ ਗਨਾ ॥ ੧੨॥ ਤਾਂਤੇ ਨੀਕੋ ਇਹੈ ਉਪਾਇ । 
ਸੈਨਾ ਹਮ ਸੋਂ ਚਲੈ ਨ ਕਾਇ । ਜਿਹ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਸਕਹਿ ਨ ਕੋਇ। 
ਵਧ ਲਰੋ ਕੜੋ'ਜੀੜਨਿ ਹੋਇ॥ ੧੩॥ ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੈਗ ਲੈ ਜਾਊਂ। 

ਭੇਦਾਂ ਕਰਿ ਤਿਹ ਜਿਤ ਆਊ।ਅਬਿ ਪਹੁੰਚਹਿਂ ਹਮ ਜਾਇ ਸਮੀਪ । 
ਭੀਮ ਸੈਗ ਰਣ ਕਰੈ ਮਹੀਪ”॥ ੧੪ ॥ ਦੇਹੁ ਸੁਭਣ ਦੈ ਸਗ ਹਮਾਰੇ।ਜਸ 
ਜੈ ਹੈਂ ਤਸ ਲੋਹੁ ਸੈਭਾਰੇ'-। ਕਹੀ ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜ ।-ਆਪ 
ਸਿਧਾਰਤਿ ਹਮਰੇ ਕਾਜ॥੧੫॥ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਕੀ ਮਨ ਤੁਮਰੇ। ਤਿਮ ਹੀ 
ਸ਼ੁਭ ਹੁਇ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ-। ਸੁਨਿ ਤੀਨਹੁੰ ਕਰਿ ਢਿਜ ਕੌ ਬੇਸ । ਇਸੀ 
ਦੇਸ਼ ਕੋ ਅਏ ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥ ੧੬ ॥ ਮਗ ਸੂਧੇ ਕੌ ਤਜਿਬੋ ਕੀਨਿ । ਅਪਰ ਦੇਸ਼ 
ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੀਨ।-ਮਤ ਹਮਰੋ ਆਗਮ ਸੁਨਿਪਾਵੈ। ਹਤਨੋ ਪੁਨਹਿ ਕਠਨ 
ਹੁਇ ਜਾਂਵੋ-॥ ੧੭॥ ਉਤਰਤਿ ਭਏ ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਰ । ਨਦੀ ਰੈਡਕਾ ਤਰਿ 
ਕੈ ਬਾਰਿ”। ਸ਼੍ਰੋਠਾ ਸਲਿਤਾ"" ਕੋ ਤਜਿ ਗਏਮਾਗਧਾਂਬਿਖੈ ਆਵਤੇ ਭਏ॥ 
੧੮॥ ਜਰਾਸੈਧ ਜੋਧਾ ਜਹਿੰ ਰਾਜਾ । ਨਿਕਟਿ ਬਾਹਨੀ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਾ । 
ਬਸਹਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਸੁਖ ਸੋਂ ਲੋਕਨਹਿਂ ਪਾਵਤਿ ਕਬਿਹੂੰ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ॥੧੯॥ 
ਬਡੋ ਨਗਰ ਜੀਹਿ ਦੁਰਗ ਚੁਗਿਰਦੇ। ਕੋਇ ਨ ਮਰਦ ਜਾਂਹਿ ਕੋ ਮਰਦੇ" 
ਬਡ ਜੋਧੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਰਖਵਾਰੇ । ਸ਼ਸਤ ਅਸਤ ਕੋ ਧਾਰਨਹਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥ 

ਜੀ ਨੇ । (ਆਪਣੀ) ਆਯੂ ਵਿਚ ਓਹ ਪੂਰਨ (ਬਲੀ) ਹੈ । (ਅ) ਉਮਰ ਆਪਣੀ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ । ₹(ਜਰਾਸੈਧ ਨੇ) ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਨੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੜਕੇ । ਓਖਪਾ ਦਿੱਤੀ । 
“ਕਿਵੇਂ । ੬ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੈਡ ਭੇਦ ਆਦੀ ਉਪਾਉ, ਵਲ ਛਲ । “ਰਾਜ਼ਾ (ਜਰਾਖੈਂਧ) ਨਾਲ 
ਭੀਮ ਜੰਗ ਕਰੇ । "ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ ਭਾਵ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਢਿੰਦੇ / 
੯ਆਉਣਾ । "“ਰੈਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਤਰਕੇ । ""ਸ਼ੋਣ ਭਦਾ ਨਦੀ । “ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ 

_ _₹ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ । ਂਪਾ:-ਮਗਧ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੧੩) ਰਾਸਿ ਕੇ । ਅਨੂ ੬੦, 

ਘੰਰਮਾਲ' ਇਕ ਮਗ ਮਹਿ ਅਹੈ। ਸ਼ਤ੍ਰ ਜਾਨਿ ਬਾਜਹਿ ਸੁਧ ਕਹੈ । 
ਸ਼ਬਦ ਘੰਟ ਰਾਜਾ ਸੁਨਿ ਪਾਵੈਹੁਇ ਸੁਚੇਤ ਬਡ ਸੈਨ ਪਠਾਵੈ॥੨੧॥ ਚੱਕ 
ਬਨਾਯੋ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰਨ ਕਰਿ੧ਬੂਝਤਿ ਸ਼ੱਤ ਏਗ ਸਿਰ ਦੇ ਹਰਿਉਇਸਬਿਧਿ [ 0 

ਘਾਸ” ਇਨ ਸਭਿ ਕੇ ਹਾਥ । ਕਯਾ ਇਹ ਕਰਹਿ ਕਪਟ ਕੇ ਸਾਥ-1 ਉਠੜੋ 
ਭੂਪ ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਬੁਧਿ ਬਲ ਤੇ ਸਭਿ ਜਾਨਤਿ ਭਯੋ ॥ ੨੬ ॥ 

ਤਿਨਹੁ ਸੋਂ-ਕੋ ਤੁਮ ਅਹੋ?ਨਹੀਂ ਬਿੱਪ ਤਨ ਸਾਚੀ ਕਗੋਸੀਧੇ ਮਗ 
ਅੰਤਰ ਆਏ। ਕੋਟ ਕੂਦਿ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਛਵਾਏ ॥ ੨੭ ॥ ਵਰਾ॥ ਸੂਧੇ 

ਮਗ ਜੇ ਆਵਤੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇਤਿ । ਚੱਕ ਭਯਾਨਕ ਛਿਨਕ ਮਾਧੋ 
ਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉਤਰੇਤਿ-।।੨੮॥ਚੌਪਈ॥ ਸੁਠਿ ਘਨ ਸ਼ਕਾਮ ਬਖਾਨਜੋ ਤਿਸੇ 
।-ਚਤਰ ਪੁਰਖ ਚਹਿਂ ਗਹਿ ਰਿਪੁ ਜਿਸੇ । ਸੂਧੇ ਮਗ ਸੋ ਆਵਤਿ ਨਾਂਹੀ । 
ਅਪਨੋ ਕਾਜ ਕਰਨ ਕੋ ਚਾਹੀਂ-।॥੨੯॥ਜਰਾਸੈਧ ਭਾਖਜੋ ਬਚ ਤਬੈ ।-ਬੈਰ 
ਕਰਯੋ ਹਮ ਸੋਂ ਤੁਮ ਕਬੈ ? ?' ਤੋਂ ਕਿਹ ਸੌਂ ਕਰੋਂ ਨ ਦ੍ਰਸ਼। ਤੁਮ ਕਿਮ 
ਜਾਨਹੁ; ਕਹੋ ਅਸ਼ੇਸ਼-॥੩੦॥ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਜੇ ਬੈਰ ਨ ਕਾਹੂਬੀਸ ਸਹਸੁ 

_ ਅਠ ਸਤ ਨਰ ਨਾਹੂ" । ਕਯੋਂ ਇਹ ਬਾਂਧਿ ਕੈਦ ਮਹਿ ਡਾਰੇ ? ਮਖ ਮਹਿੰ 
ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਇਨ ਮਾਰੇ॥੩੧॥ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਰ ਕਯਾ ਹੋਇਇਤੇ ਨਰਿੰਦ 

__ ਬਿਨਾਸੈ ਕੋਇ । ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਰੱਛਕਾ ਕਾਰਨ । ਮੈਂ ਮਾਨੁਖ ਤਨ 
_ਕੀਨਸਿ ਧਾਰਨਿ ॥ ੩੨॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਜੋ ਬਡ ਅਪਰਾਧ । ਕੌਨ 
"ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ । “ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਵਜਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ) ਖ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 

__ਹੈ । ਖੈਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ _ਇਕ ਚੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 'ਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਬ ਕੇ 
ਛੇਤੀ ਸਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । “ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ । ਅਸਚਰਜ । “ਧਨਖ ਦੀਐਂ ਘਾਸੀਆਂ । 
੯ ੨੦੮੦੦ਰਾਜੇ । ਰ 

ਟੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੧੪) ਰਾਸਿ ੧੧ । ਅਸੂ ੬੦, 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਿ ਹੈ ਸਾਧਯਾਤੇ ਤੋਹਿ ਹਤਨਿ ਕੇ ਹੇਤ।ਬਿੱਪ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇ 
ਨਿਕੋਤ ॥੩੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਕੌ ਛੋਰਿਚਲੀਏ ਮੈਗ ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ 
ਓਰ । ਪਰਹੁ ਪਾਇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਹੁ । ਦੇਨ ਹੋਇ ਅਬਿ ਰਾਜ 
ਕਮਾਵਹ ॥੩੪॥ ਨਾਂਹਿਤ ਹੁਇ ਹੈ ਜੁੱਧ ਹਮਾਰਾ । ਜੀਤਹਿੰਗੇ ਤੁਝ ਧਾਂਰਿ 
ਅਖਾਰਾਂ । ਕਿਥੋਂ ਹਮਹਿ ਤੁਮ ਜੀਤਨਿ ਕਰੀਏ। ਪੀਛੇ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਅਨੁ- 
ਸਰੀਏ-॥ ੩੫ ॥ ਸਨਿ ਕੈ ਜਰਾਸੈਧ ਰਿਸ ਧਾਰੀ । ਗਰਬਤਿ ਅਤਿ ਮੁਖ 
ਗਿਰਾਉਚਾਰੀ।-ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਰਣ ਕਰਿਬੇਕੇਰੀ।ਕ੍ਯੋਂ ਦਿਜਥੇਖ ਬਨਾਇ 
ਕ੍ਫੇਰੀ ॥ ੩੬॥ ਜੋ ਮੈਂ ਬ਼ਾਂਧ ਲਿਏ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਕਿਹ ਸੋਂ ਕਰਮ ਨ 
ਕਪਟ ਕਵਾਲਾ । ਜਿਮੰ ਤੁਮ ਆਏ ਕਪਟੀ ਹੋਇ। ਇਮ ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਰਿ 
ਸਕਹਿ ਨ ਕੋਇ॥੩੭॥ ਮੈਂ ਜੀਤੇ ਇਮ ਸਕਲ ਨਰੇਸ਼/ਜੁੱਧ ਬਿਖੈ ਜੋ ਕਰੇ 

_ ਅਸ਼ੇਸ਼-। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਕਾਮਘਨ ਪੁਨਹਿ ਬਖਾਨਾ ।-ਕਯੋਂ ਅਸ ਕਰਤੋ 
ਮਾਠ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੮ ॥ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਲੀ ਅਤਿ ਭਏ ਅਨੌਕ । ਅੰਤ ਕਾਲ 
ਮਹਿ ਰਹੋ ਨ ਏਕ । ਹੁਤੋ ਨ ਬਲ ਜੇ ਹਮਰੇ ਮਾਂਹੈਤੁਮ ਸਮ ਸੂਰ ਲਰਨ 
ਕਿਮ ਚਾਹੈਂ” ॥ ੩੯॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮਮ ਨਾਮ ਸਦੀਵਾ । ਪ੍ਰਗਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਤਨ ਮੈਂ ਅਥਿ ਥੀਵਾ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇਹੁ ਦੇਖਹੁ ਸੂਰਾ । ਦੁਤਿਯੋ ਅਰ- 
ਜਨ ਲਖਿ ਬਲਿ ਪੂਰਾ ॥੬੦॥ ਤੀਨਹੁੰ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਬਤਾਏ । ਦੁਹਿ ਮਹਿ 
ਕਰਹੁ ਜੁ ਇਕ ਮਨ ਭਾਏ । ਤਜਹ ਕੈਦ ਤੋ ਕੂਪਤਿ ਸਾਰੇਧਰਮਰਾਜ ਕੋ" 
ਚਲਹੁ ਅਗਾਰੇ ॥ ੪੧ ॥ ਜੀਵਹੁ ਜਗਿ ਮਹਿ ਰਹੁ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਭੋਗਹੁ 
ਗਾਜ ਅਨੰਦ ਬਿਸਲਾ । ਨਾਂਹਿਤ ਜੁੱਧ ਕਰਹੁ ਹਮ ਸਾਥ । ਤ੍ਰੈ ਮਹਿੰ 
ਇਕ ਸੌਹੇ ਨਰ ਨਾਬ" !-॥੪੨॥ ਸੁਨਤਿ ਭੂਪ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਵਾ । ਸਭਾ 
ਛੋਰਿ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਵਾ । ਸੁਤ ਸਹਿਦੇਵ ਆਪਨੋ ਦੇਖਾ । ਰਾਜ ਤਿਲਕ 
ਅਭਿਖੇਕ ਅਸ਼ੇਖਾਂ ॥ ੪੩ ॥ ਪੁਨ ਬਾਹਰ ਆਜੋ ਹਰਿ ਪਾਸਬੋਲਯੋ ਅਪਨੇ 
ਓਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ “ਤੁਮ ਤੀਨਹੁੰ ਮੁਝ ਘਰ ਚਲਿ ਆਏ । ਲਰਹੁ ਮੋਹਿ ਸੋਂ 

_ ਕ੍ਰੋਧ ਬਧਾਏ ॥੪੪॥ ਮੈਂ ਤੀਨਹੁ ਸੋਂ ਏਕਲ ਲਰਿ ਹੋਂ । ਮਹਾਂ ਓਜ ਅਪਨੇ 
ਮਹਿ ਧਰਿ ਹੋਂ । ਤੁਮ ਤੀਨਹੁੰ ਕੋ ਕਰਹੁੰ ਸੈਘਾਰ । ਕੈ ਮੁਝਕੋ ਲਰ ਕੈ ਲਿਹੁ 
_ਮਾਰਿ-।੪੫॥ਸਠਿਘਨਸ਼ਾਮਉ ਚਾਰਨ ਕੀਨਿ।-ਏਕਲ ਸੋਂ ਹਮ ਲਰਹਿਂ 
“ਭੁਲਾ ਪੁਰਸ਼ । "ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ' ਲੜਨਾ ਚਾ: ਦੇ । ਦੇ । 

ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੇ ਰਾਜਾ । 



ਅਹੇ ਅਨੁ ਹ ਕੌ ਰ 
ਇੱਧ ਤੈਸੇ ॥੪੬॥ ਹਮ ਤੇ ਅਪਨ ਬਲ ਮੀ "ਅਪ ਦ"< ਰ 
ਬਧਿਵਾਨ । ਦੋਨਹੁ ਲਰ/ਹੋਂ ਨ ਬੋਲਹਿ ਔਰ । ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਸੋਂ ਸੈਘਰ 
ਠੌਰ-॥੪੭॥ਜਰਾਮੈਧ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ।-ਤਮ ਬਹ ਬਾਰਿ ਮੋਹਿਤੇ ਹਾਰੇ। 
ਕਜ਼ਕੋ ਪਲਾਵਨਿ ਬਾਰਿ ਸਤਾਰਾ । ਮਥਰਾ ਤਯਾਗੀ ਆਨ ਪਧਾਰਾ ॥ 

_ ੪੮॥ ਤੁਮ ਸੋਂ ਲਰਤਿ ਲਾਜ ਮੁਹਿ ਆਵੈਬਸਜੋ ਦਰਾਰਕਾ ਤਜਿ ਰਣਥਾਵੈ'। 
ਬਡੋ ਨਿਲਾਜ ਸਦਾ ਤੁਮ ਜਨੀਯਤਿ । ਮਹਾਂਭੀਰੁ' ਜੋਧਨਿ ਮਹਿ ਗਿਠੀ- 
ਯਤਿ ॥੪੯॥ ਅਰਜਨ ਧਨ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਮਹਾਂ 1। ਛੋਰਤਿ ਬਾਣ ਦੂਰਰਿਪੂ 
ਜਹਾਂ । ਬਲ ਮੈਂ ਲਘ ਜਾਨਤਿ ਹੋਂ ਦੋਊ।ਹੀਨ ਸਾਬ ਭਟ ਲਰਹਿ ਨ ਕੋਊ 
॥੫੦॥ਪੌਨ ਪੁੱਤ? ਇਕ ਤੁਮ ਮਹਿੰ ਭਾਰੀ।ਸੋ ਜੇ ਠਹਿਰੈ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀਇਕ 
ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੱਧ ਮਮ ਹੋਇ । ਦੇਖਹੁ ਸਭਿਹਿ ਲਰਹਿੰ ਹਮ ਦੋਇ-? ॥ ੫੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ “ਜਰਾਸੈਂਧੰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ਟੀ 
ਅੰਸੂ॥ ੬੦॥ ੬੧. [ਜਰਾਮੈਂਧ ਦੀ ਕਥਾ] । 
ਦੇਹਗਾ ॥ “ਰਤਨ ਜਟਤਿ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਕੋ ਭੂਪਤਿ ਧਰਯੋ ਉਤਾਰ । ਜੂੜਾ 
ਕੇਸਨ ਕੋ ਕਰੜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਪਗੀਆਂ ਕੋ ਧਾਰਿ ॥੧।ਚੌੰਪਈਮਕਟ ਕਹ ਕਸਿ ਕੈ 
ਹੋਯੋ ਤਕਾਰ । ਗਰਜਜੋ ਭੈਰਵ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰ” । ਭੀਮ ਸੈਨ ਇਤ ਭਯੋ 
ਸੁਚੇਤ । ਠੋਕੇ ਕੁਜਾਦੰਡ ਰਣ ਹੇਤੁ ॥੨॥ ਕ਼ੋਧ ਭਰੇ ਦੋਨਹੁੰ ਬਲਵਾਨ।ਭਿਰੇ 
ਪਰਸਪਰ ਮਹਾਂ ਭਯਾਨ । ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮੁਸ਼ਟ ਕੌ ਕਰੇ । ਉਠਯੋ ਸ਼ਬਦ 
ਜਿਮ ਲੋਹਾ ਘਰੇ॥ ੩॥ ਮਨੋ ਬ੍੍ਖਿਭ ਅਤਿ ਬਲੀ ਭਿਰੇ ਹੈਂ । ਜਿਮ ਕੁੰਚਰ 
ਕਰਿ ਕੋਪ ਲਰੇ ਹੈਂ । ਲਪਟ ਗਏ ਅੰਗਨਿ ਸੋ' ਅੰਗਪਾਇ ਅਰੋਪਹਿੰ ਬਲ 
ਕੇ ਸੈਗ ॥੪॥ ਕਬੈ ਭੀਮ ਕੋ ਕੂਪ ਧਕਾਵੈ । ਕਬੈ ਕੂਪ ਕੋ ਭੀਮ ਲਿਜਾਵੈ । 
੨, ਰਖਣ ਦੀ” ਚਕ ਨ 
ਕਿ ਜੱਗ ਜਗਤ ਕੈ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ̀  “ਅ= ਪਲੀ ਨ 

| ਨਰ ਅ।ਦ ਨ ਬਾਨ ॥ ੬॥ 

- ਮਲ ਲਖ ਕੌ। ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕੈ ਧਰਹਿ ਨਿਹਰਿ ਕੰ । 
_ ਮਹਾਂ ਭੀਰ ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹਿ । ਦੇਖਹਿਂ ਸੈਘਰ ਕਿਤਿਕ ਉਮਾਹਿ ॥ ੭॥ 
- ਨਿਕਟਿ ਭੀਰ ਬਹੂ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਖਿ। ਤਜਿ ਰਣ, ਕੀਨੋ ਦੂਰ ਅਸ਼ੇਖ਼ਬਇੰਦ 

ਭੂਮਕਾ ਨੂੰ ਛੱਭਕੇ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਜਾ ਵਸਿਆ । “ਬੜਾ ਕਾਇਰ । “ਦੋਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ 
ਅਰਜਨ ਨੂੰ । “ਭੀਮ ਸੈਨ । “ਬੜਾ ਭਯਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ । “ਸਾਰੀ (ਭੀੜ) ਦੂਰ ਕੀਤੀ । 

ਐਂਪਾ:-ਉਚਾਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੧੬ , ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੬੧, 

੍ੜਹਾਸਰਾਜਨ ਦੈ ਲਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਮਹਿਦ ਬੀਰ ਬਲ ਕਰੇ॥੮॥ਜਨੁ ਕੇਹਰ 
ਕੋਪ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਰਹਿਂੰ ਪਰਸਪਰ ਜੱਧ ਕਰਾਲਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਰਥ ਲਤ ਦਿਨ ਲਤ ਚਰ ਮੱਦ 
ਕੀ ਓਰਾ । ਜਰਾਸ਼ੈਧ ਕੋ ਪਿਖਿ ਬਲ ਥੋਰਾ ।ਨਿਕਟਿ ਭੀਮ ਕੇ ਸੈਨ” 

ਬੁੜਾਈ ।-ਭਯੋ ਸ਼੍ਰਮਤ ਰਿਪੁ ਦਿਹ ਬਿਨਸਾਈ॥੧੦॥ਦੇਰ ਨ ਕਰਹੁ ਮ਼ਾਰਿ 
ਇਸ ਲੋਹੁਨਿਜ ੫੫ ਕੋ ਨਿਰਭੈਂਤਾ ਦੇਹ-।ਸਮੁਝਿ ਭੀਮ ਨੇ ਕਹੋ ਬੁੜਾ- 
ਈਂ4-ਕਿਮ ਨਿਰਬਲਿ ਇਸ ਲਖਜੋ ਗੁਸਾਈਂ ॥੧੧॥ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਥਕ 

। ਆਰੀ ਹੋਵੇਂ ਧੀਰ ਨ ਪਇਊ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮ ਮੋ ਮਹਿੰ ਰਹੜੋ ਨ ਭਾਰੀ। 
ਕਰਤੋ ਜੱਧਸੁਮਤ ਤਨ ਭਾਰੀ॥ ੧੨॥ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਦਿਹ ਅੱਗੂ ਖਰਾ । 

ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਜੋਵਾ?-ਭੀਮਸੈਨ ਤੋ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ।-ਪਵਨ 
ਬਲੀ ਮਹਾਨਾਂ ॥ ੧੩॥ ਐਸੇ ਤੁੜ ਕੋ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ। ਕਰਿ 
ਮਹਾਂ ਬਲ ਲਾਇ । ਜਰਾਸੈਧਕੋ ਜੀਤਹਿਂੰ ਰਣ ਮੈਂ । ਇਿਮ 

ਲਿਸ਼ਚੈ ਗਖੋ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈਂ॥੧੪॥ਇਕ ਤਿਣ ਲੋਕਰਿ ਕਰ ਘਨਸ਼ਯਾਮਤ 
ਕਰਹਿ ਇਸ਼ਾਰਤ ਲੋਚਨ ਬਾਮ। ਬਿਚ ਤੋਂ ਚੀਰ੧ੋ ਸਗਰੋ ਸੋਇ। ਕਰਿ 
ਦਿਖਰਾਯੋ ਇਕ ਤੇ ਦੋਇ ॥੧੫॥ ਭੀਮਸੈਨ ਇਮ ਸੈਨ ਬੁਝਾਈ, ਜਾਨਯੋ 
ਭੇਦ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਈ ।-ਕਰਯੋ ਦੁਖੰਡ ਜੋਰਨੋ ਏਹਿ । ਇਮ ਤੁਮ 
ਚੀਰ ਦੇਹੁ ਰਿਪੁ ਦੋਹਿ-॥ ੧੬ ॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੀਠ ਤਿਸ ਥਾਪੀ । 
ਦੀਨਸਿ ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਕੋ ਆਪੀ । ਸ਼ਰਮ ਸਭਿ ਦੂਰਿ ਕਰਯੋ ਤਿਸ ਤਨ ਤੇ। 
ਮਾਰਨਿ ਸ਼ੱਤ ਚਾਹਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ॥ ੧੭॥ ਗਯੋ ਭੀਮ ਭਾ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ । 
ਜਰਾਂਸੈਧ ਆਵਾ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਭਿਰੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਧਿ ਮੁਸ਼ਟਨ ਹਤੈ' । ਗਹੈਂ 
'ਗ ਢਿਗ| ਰਿਸ ਕਰਿ ਚਿਤੈਂ'"॥ ੧੮॥ ਪਾਇ ਘਾਤ ਲਰਤੇ ਬਡ ਜੋਧੇ । 
ਕਗੰਹੈ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਦੁਹ ਤਨ 'ਕ੍ਰੋਧੇ। ਭੀਮ ਸਿਮਰਿ ਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਕੇਰਾ। 
ਭੁਜ ਤੇ ਗਹਜੋ ਭੂਪ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥੧੯॥ ਬਲ ਕਰ ਸਿਰ ਪਰ ਵੇਰਯੋ ਐਸਾ। 
ਚੱਕ ਕੁਲਾਲ ਕ੍ਰਮਾਵਹਿ ਜੈਸਾ” । ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਤੂਰਨ । 
੧ਦੈਕ ਦਾ ਨਾਮ । “ਬਲੀ । “ਚੌਦਾਂ । “ਸੈਨਤ3“ਸਮਝਾਕੇ,ਇਕ ਤੀਲਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਕਿਸ਼ਨ 
ਨੈ । “ਸੈਨਤ ਸਮਬਾਈ । “ਇਹ (ਜਰਾ ਸੈਂਧ) ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਯਾ 
ਹੈ । ੯ਸਰੀਰ । ““ਗੂੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ (ਅ) ਚਿਤ ਵਿਚ । "ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੌਧ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੧੭) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਕੂ ੬੧, 
ਪਟਕ3. ਆਵਨੀ ਪਰ ਹਿਤ ਚੂਰਨ" ॥ ੨੦ ॥ ਇਕ ਪਗ ਪਗ ਕੇ ਭਰੇ 
ਦਬਾਇਵ । ਦੁਤਿਯ ਗਹਯੋ ਕਰ ਸਾਥ ਉਚਾਇਵ/ਥਲ ਕਰਿ ਚੀਰੜੋ ਲੇਹਿ 
ਸੁ ਹਾਨਾ।ਉਠਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤਬਿ ਘੋਰ ਮਹਾਨਾ॥ ੨੧ ॥ ਕਰਿ ਦਖੰਡ ਬਰਨ; 
ਗਹੇ ਭਾਰਯੋ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੱਤ ਮੈੰਘਾਰਰੋ । ਜਗਮੈਧ ਸੋ ਸੜ 
ਸਹਿਦੇਵ । ਕਰਜੋ ਤ੍ਰਾਸ ਤਜਿ ਕੈ ਅਹੈਮੇਵੇ॥ ੨੨॥ ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੇ ਸਭਿ 
ਸਚਿਵ ਬੁਲਾਏ।-ਬਨਹਿ ਮਿਲਠਿ ਹਰਿੰ-ਮੜੋਮੜਾਏ-ਜਿਨਹੁੰ ਅਰਜ਼ੀ 

_ਛੂਪਤਿ ਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰਾ-॥ ੨੩ ॥ ਰਬਨ 
ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਲੀਨੌ।ਮਿਲਯੋ.ਆਨਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕੀਨੇਪੁਭੂ ਅਭੈਝਾ 
ਤਿਸ ਕੋ ਦੀਨਸਿ । ਰਾਜ ਸਿੰਘਸਨ ਪਰ ਬਿਤ ਕੀਨਸਿ ॥ ੨੪॥ ਕਹਕੋ- 
ਬਰਖ ਪੂਰਨ `ਤੇ ਆਵਹੁ । ਧਰਮਰਾਜ” ਪਗ ਸੀਸ ਟਿਕਾਵਹੁ । ਰਾਜਸ਼ੂਇ 
ਮਥ' ਚਾਹਤਿ _ਕਰਜੋ । ਰਾਜ ਧਰਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿਵ ਕਰਿ ਧਰ੧ੋ-॥ ੩੫ ॥ 
“-ਸ੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਆਇਸ ਜਥਾ ਤੁਮਾਰੀਹਮ ਅਬਿ ਬਰਤਹਿ ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। 

_ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਧਾਮ ਤੁਮਾਰਾ । ਦਿਯੋ ਕਰਯੋ ਹਮ ਅੰਗੀਕਾਰ-॥ ੨੬ ॥ 
ਬਾਸਦੇਵ ਕਹਿ ਭੂਪ ਛੁੜਾਏ । ਕਾਰਾਗਿ੍ਹ ਮਹਿੰ ਜੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਲੇ ਕਰਿ 
ਸਗ ਭੀਮ ਭਟ ਅਰਜਨ । ਆਝਿ ਪਹੂੰਚਤਿ ਭੋ ਪੁਰਿਹਸਤਨ” ॥ ੨੭ ॥ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਧੀਰ । ਕਹੀ ਕਥਾ ਸਭਿ ਸਿੱਘਕਨਿ ਤੀਰ। “ਇਨ 
ਦੇਸ਼ਨ ਸਭਿ ਕੋ ਸਹਿਦੇਵ। ਰਾਜ ਕਰਨਿ ਲਾਕੋ ਨਰਦੋਵ੯ ॥ ੨੮॥ 
ਖ਼ੁਚ ਦਸ਼ਮ ਸੈਮਤ ਪੁਨ ਜੀਵਜੋ । ਜਬਿ ਬਿਰੋਧ ਕੈਰਵ ਮਹਿ ਥੀਵਜੋ । ਕੁਈ ਸੈਗਾਮ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਛੇਤ । ਭੂਮੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨਿ ਹੇਤੁ ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਦੋਸ਼ਨਿ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਬਡੌਰੇ । ਇਕਠੇ ਭਏ ਕਾਲ ਕੇ ਪਰੈ । ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਬਡ 
ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੇਤੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਬਿੱਦਯਾ ਗੁਨਵੈਤੈ ॥ ੩੦ ॥ ਪਾਂਡਵ ਧਰਮ 
ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ । ਕੈਰਵ ਬਿਖੈ ਦਜੋਧਨ ਸਾਜਾਂ । ਬਵੀ ਸਪਰਧਾ ਦ੍ਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਤਜੈਂ ̀  ਹਠ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੧ ॥ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ 
ਰਿ ਹਕਾਰੇ । ਚਲ ਆਏ ਦੋਨਹੁੰ ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਰੇ। ਰਥ ਹਾਥੀ ਹਯ ਜੋਧਾ 

ਦ । ਸਿਮਟਿ""ਂਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਮਿਲੋ ਨਰਿੰਦ॥੩੨॥ਜਰਾਸੈਧ ਕੌ ਸੁਤ ਇਸ 
''ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸ? । "ਕਿਸ਼ਨ -ਨਠ4 “ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੋਂ / “ਯੁਧਿਸ਼ਰਰ ਨੂੰ । “ਰਜਸੂ ਜੱਗਯ । $ਰਾਜਿਆੰ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ! “ਸਹਿਦੇਵ ਬੋਲਿਆ । “ਹਸਤਨਾ ਪੁਰ । ਦਰਾਜ ਹੋਕੇ 
ਈਰਖਾ । "ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ । ਸਪਾ: ਸ੍ਰਿਸ਼ਦਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। __ ( ੪੨੧੮) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੬੧, 

ਦੇਸ਼। ਇਹ ਭੀ ਲੋ ਕਰਿ ਚਮੂੰ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਛੋਹਨਿ ਭਈ ਅਸ਼ਟਦਸ ਅਨੀ'। 
ਸ਼ੀ ਜੁਤਿ,ਬਲ ਜਤਿ, ਲੋਹੇ ਸਨੀ"॥ ੩੩ ॥ ਕ੍ਰਿਆ ਕਾਂਲ ਕੀ ਐਸੀ ਭਈ। 

ਲੱਗੰਤ ਪਰਸਪਰ ਸਭਿ ਮਰਿ ਗਈ । ਤਹਾਂ ਮਰਜੋ ਸਹਿਦੇਵ ਸੁ ਜਾਇ। 
ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਭੂਪ ਕਹਾਇ ॥ ੩੪॥ ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਗਿਨਤੀ 
ਕਰੀਅਹਿ । ਅਨਿਕ ਨ੍ਰਿਪਤ ਭੇ ਕੌਨ ਉਜ਼ਰੀਅਹਿ । ਜਰਾਸੈਧ ਜੋ ਮੁੱਖਯ 
ਭੁਯੋ ਹੈ। ਨਿਕਟਿ ਕਾਲ ਮਹਿਂ ਕਹਿ ਸੁ ਦਯੋ ਹੈਂ”॥ ੩੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ 
ਸਲਆ ਲਾ ਸਿਖ ਅਪਰ ਬਿਸਾਲ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੋ 
ਭੋਰ ਹਰਖਾਏ । ਰਹਨਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ ੩੬ ॥ ਪਟਣਾਂ 
ਨਗਰ ਜੁ ਬਸਹਿ ਬਿਲੈਦ । ਵਠਜ ਕਰਹਿ ਧਨਵਾਨ ਅਮੰਦ । ਗੁਰੁ ਕੇ 
ਸਿੱਖਜ ਆਨਿ ਕਰਿ ਹੋਇ । ਅਭਿਮਤਿ” ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਰ ਸੋਇ ॥ ੩੭ ॥ 

ਲਊ ਆਨ ਆ % ੧ ਪਰਲ ਤੇ ਡਰਪਹਿੰ। 
ਪਪਤਿ ਹਇ ਸਤਿਨਾਮਕੋ ਜਾਚ/ਤ (ਨਿ ਧਾਮ'॥੩੮॥ 

ਤਨ ਅਰੋਗ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਕੋਈ । ਕੇਤਿਕ ਲੱਛਮੀ ਕੌ ਬਰ ਲੋਈ । ਕੋ 
ਜਾਚਹਿ ਗੁਰ ਤੇ ਚਿਤ ਲਾਈ । “ਅੰਤਕਾਲ ਮਹਿ ਹੋਹਿ ਸਹਾਈ” ॥ ੩੯ ॥ 
ਕੋ ਦਸੋਂਧ ਕੋ ਦੇਇ ਕਮਾਇ । ਬਨਹਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਇ” । 

ਕਰਹਿ ਨਿਤਾਪੁਰਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਇ । ਕੋ ਆਵਤਿ ਜਬਿ ਕਾਰਜ ਹੋਇ ॥ 
੪੦॥ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀਕਰਹਿ ਪੀਰੀਤਿ ਸੋਂ ਦਿਨ ਅਰੁ ਰਾਤੀ। 
ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਮਹਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਕਿਤਿਕ ਦਜੋਸ ਗੁਰ ਬਸੇ ਉਦਾਰ ॥ 
੪੧ ॥ ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ । ਸੇਵਹਿ ਗੁਰੁ ਪਗ ਹੁਇ ਕਰਿ ਨੌਰੇ। 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੈਧਨ ਤਿਨ 'ਖੋਏ । ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਹੋਏ ॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੇ ਕਵਿ 7ਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ 
“ਪਟਣੈ ਬਸਨ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸ ॥੬੧। ਇਕਾਦਸਵੀ' ਰਾਸਿ ਸੈਪੂਰਨੈ। 

ਗਜਾਰਵੀ' ਰਾਸ਼ਿ ਸੈਪੂਰਨ 'ਹੋਈ 

“ਸੈਨਾ । “ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਸਹਿਤ। ਦੰਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

੪ਮਨ ਬਾੰਛਤ । “ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖੇ । (ਅ) ਪੁੱਤ੍ਰ ਤੇ ਘਰ ! 



_ਰਾਸ਼ਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਚੱਲੀ / 
ਮਲਪਂ (ਨਾਨ “ਰਲਘਓ “ਜੁ ਟਅ?? “ਰਗਅ “ਦੁਆ “ਜਅਇ “ਅੰ 

 । / 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬੀ ਵਹ | 

ਅਥ ਦਾਦਸ਼ਮਿ ਰਾਸਿ 
ਬੇ, [ਮੰਗਲ । ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ]। 

(ਕੀ ਇਸ੍ਹ ਦੇਵ-ਸ੍ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰ੦-ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਬਯਾਪਕ ਸਕਲ ਸਮਾਨ ! 

'ਸਭਿ ਅਲੈਬ ! ਪ੍ਰੇਰਕ ! ਪ੍ਰਭੂ ! ਬਿਦਤਹ ਰਿਦੇ ਮਹਾਨ॥ ੧॥ 
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ=ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਉਪਰ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ । 
( ਪਰਮ'ਤਮਾ=ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾ: ਪ੍ਰ: ਪੂ: ਅਧਜਾ: ੧ ਮੰ: ੪ ਦੇ ਪਦ ਅਰਥ । 

ਅਰਥੋ-(ਹੇ) ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ !( ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ! (ਹੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਲ ਰਮੇ ਹੋਏ | 
6 ਸੰਭ ਦੇ ਆਸ਼ਾ! () ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ।। ਹੇ ਸਭ ਦੇ) ਮਾਲਿਕ 1 (ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ) 
ਵੱਤੇ ! ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ 

ਭਾਐ-ਕਵਿ ਸਮਰਾ ਕੇ ਪਤ ਜੀ ਬਿਖਪਬਤ। ਉੱਚਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਕਤਾ, ਤੇ 
ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਖ ਗਯਾਨ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ _. 
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਓ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮਰਤੱਖ 
ਜਵਾਲਾ ਵਾ ਲਗਾਨਾ 

੨. “ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ' ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ੈਸਾ ॥ ਸੁੰਦਰ ਉੱਜਲ ਚੋਦ ਅਮੰਦ ਮਨਿੰਦ ਦਿਧੈ ਮੁਖ ਦੈਦਨ ਹਾਨੀ । 
ਚੌਦ੍ਰਿਕਾ ਚੈਦਰਿਕ ਪਾਰਦ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਅੰਗ ਕੇ ਰੈਗ਼ ਸਮਾਨੀ । 
ਦੇਵ ਜਿ ਇੰਦ ਕਰੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਆਨੰਦ ਕੈਦ ਬਿਲੈਦ ਸੁ ਜਾਨੀ । 
ਤਾਂ ਪਦ ਕੇ ਔਰਬਿੰਦਨਿ ਕੋ ਗਨ ਬਦਨ ਠਾਨਿ ਰਚੋਂ ਬਰਬਾਨੀ ॥ ੨॥ 
ਵਿ ਮੱਧਮ ਨਾਂ ਪਵੇ, ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਕੇ, ਸੂੱਛ, ] 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਨਿਸ਼ਕਲੈਕ । 
[ ਦੁਦ=ਦ੍ਦਰ=ਹਰਖ, ਸ਼ੋਕ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਦਿ ਜੋੜੇ । ਕਲੇਸ਼, ਦੁਖ ਕਸ਼ਟ । | 

_ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੈਂਢ ਵਾਂਡੂ ਬਾਹਰ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੨੦ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧, 

ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜੋ | 
ਰਾਗ ਦੋਖ ਆਦਿ ਆਂਵਰਣ ਉੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆ 
ਲੀ ਅਤ ਪਾ ਕੇ ਡ੍ਰਛ ਬੁਧੀ 1 

ਉਪ ਚੰਦ, ਦੈਦ੍ਕ=ਚੰਦ੍ਰਮਾ । ਦੰਦ੍ਰਕ=ਚੈਂਦ ਦੀ । ਬੂ 
[ ਪਾਰਦ=ਪਰਾ । ਭਾਵ ਪਾਰੇ ਵਾਂਡੂ ਲੂਸ ਲੁਸ ਕਰਨ । ੍ | 
ਲਾਰਦ= ਨਕਦ ਮਗ ਜਚੈਗਦਾ ਦਿੱਲ ਸਿ ਵੱ) 

| ਓੰਗ=ੜਾਂਤੀ, ਸੋਭਾ | 
[ ਸਮਾਨੀ=ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਭਿਨੈੰਦਨ=ਨਮਸਕਾਰ । 
_ਗਨ ਬੈਦਨ=ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ । ! 
ਸੂਜਾਨੀ=ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕੇ । (ਅ) ਸੁਹਣੇ ਗਯਾਨ ਵਾਲੀ, ਪਬੀਨ । ] 

ਅਰਬ-ਉੱਜਲ ਤੇ ਦੁਹਣੇ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਚੰਦ ਵਾਡੂ ( ਜਿਸ ਦਾ ) ਮੁਖੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 
੍ੈਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

( ਅਤੇ ) ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ( ਸਾਰੇ ) ਅੰਗ ਚੌਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਪਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰਦ ਦੇ 
ਚੈਗ ਸੈਮਾਨ (ਉੱਜਲ) ਹਨ । 

( ਫਿਰ ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬੜੀ ਅਨੰਦ ਦਾਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਜਾਣਕੇ ਨਮਸ- 
ਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਰ 

ਤਿਸ (ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
(ਬਾਟ੍ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੀ) ਬਾਣੀ (=ਕਵਿਤਾ) ਰਚਦਾ ਹਾਂ । 

ਹੋਰ ਅਰ਼ਬ-[੨ ਸਤਰ] ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਪਾਰਾ ਤੇ ਨਾਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗ ਸਾਰਦਾ ਦੇ 
ਅੰਗਾਂ ਦੇ (ਉੱਜਲ ਰੰਗ ਦੇ) ਸਾਹਮਣੇ (ਸਮਾ-ਨੀ=) ਸਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਨਜੂਨ-ਹਨ । 

੨. ਇਲ਼੍ਹ ਗੁਣ੍ਹ=:! ਗੁ; ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ=।ੰਗਲ । 

ਰਿ “<<; =<ੇਕ= ੮ ਵੈਲਜੋ ਜਸ ਜਿਮ ਚੋਦ । 
ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਹਿੰ ਕਿਪਾ ਤੇ, ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਬੈਦਿ ॥ ੩॥ 

ਅਰਬੋ-(ਸੈਂ) ਸ਼ੀ (ਗੁਦੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਕਵਲਾਂ ਉਪਰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਟੋ ਕੇ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ( ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ) ਜਸ 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਤ (ਸਾਰੈ) ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਓਹ ਸਤਿੱਗੁਰੂ ਜੀ) ਲਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਮੇਰੇ) 
ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕਰਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੨੨੧) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੧. 

੪. ਇੱਸ੍ਰ ਗੁਰੂ--ਸ਼ਰੀ ਗਰੂ ਅੰਗਦ ਦੋਵ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ । 
ਅਜਰ ਜਰਨ; ਧੀਰਜ ਧਰਨ; ਅਮਰ ਕਰਨ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੈਕਟ ਹਰਨ ਨਮਹਿੰ ਪਦਨਿ _ਅਰਬਿੰਦ ॥ ੪ ॥ 

1 ਸੈਕਟ ਹਰਨ=ਮੈਕਟ ਹਰਨੇ ਵਾਲੇ। 

ਅਰਬੋ-ਅਜਰ ਦੇ ਜਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਸਮ ) ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਵਾਲੇ, ( ਆਪਣੇ ) ਸਾਰੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ?ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ( ਗੁਰੂ ) ਅੰਗਦ 
ਦੇ ਵ ਜੀ ਦੇ ਚਚਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਉਪਰ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । ਰ 

੫. ਇਸ੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸ਼ ਗੁ; ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ=ੰਗ੍ਲ । 
ਕਰੇ ਬਿਸਾਲ ਨਿਹਾਲ ਜਨ ਟਾਲਿ ਕਾਲ ਦੁਖ ਜਾਲ । 
ਅਮਰਦਾਸ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਦੈ ਸੈਭਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੫ ॥ 

(ਜਾਲ=ਸਾਂਰੇ । ਸੈਭਾਲਿ=ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਕੇ । _ 

ਅਰਥੋ-ਕਾਲ (ਚੱਜ ਵਿਚ ਆਕੇ ਵਯਾਪਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਚੁਖਾੰ ਨੂੰ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ) 
ਦੂਰ ਕਰਕੇ (ਆਪਣੇ) ਸੈਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ( ਐਸੇ ) ਕਿਪਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈ ਰਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਰ 

_ ੬. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ਼ੋ ਗੁਦ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲੁ । 
ਤ੍ਰਾਸ ਨਾਸ਼ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਬਾਸਹੁ ਰਿਦੈ ਅਵਾਸ॥ ੬॥ 

ਅਰਥੋ-(ਹੈ) ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ! (ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ) 
ਹਿਰਦੇ (ਰੂਪੀ) ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਵਸੋ (ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈ ਬੀ ਨਿਵਿਰਤ ਹੈ ਜਾਣ) । 

੭, ਇਸ ਗੁਰੂ=£ ਹੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਨਨ । 
ਤਰਜਨ ਦੁਖ, ਬਰਜਨ ਬਿਘਨ, ਸਿਰਜਨ ਜਨ ਕੱਲਯਾਨ । 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ! ਅਰਜ਼ਨਿ ਸੁਨਹਿੰ, ਨੱਸ ਪਦਮ ਪਦ ਠਾਨਿ ॥7 ॥ 
( ਸਿਰਜਨ=ਰਚਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । | 

ਅਰੰਥੋ=ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ( ਜੋ ਆਪਣੇ ) ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ (ਅਰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਪਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ ਬਣਾ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਉਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 



ਝਸ ਗੁਰੁ-ਰੰ ਰਬ ਯੱਝ ਕਦ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਲ। 

ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਿਮਿ ਦਿਨਿੰਦ ਅਰਬਿੰਦ । 
ਉਹ << ਨਮੋ ਸੁਛੇਦ ਮੁਕੈਦ ॥ ੮ ॥ 
[ ਸ਼ੀ ਸਰੀ ਹਰਿ ਰੋਵਿੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰ=ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ) ਰ 

0 ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ( 

] ਗਜ ਮੁਕੌਦ=ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ । 
ਅਰਬ-ਜਿਵੇ' ਕਮਲਾੰ ਨੂੰ ( ਆਨੰਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ) ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਤੇ ਸੁਤੋੜ 

੨---॥000006 ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ (ਤਿਨ੍ਹਾਂ 

ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦਾ-ਭੰਗਲ] ! 

ਵਲ ੧... ਬਥੰਸ਼ਿ ਰਿਪੁਨਿ ਬਚਨ ਤੇ ਹਾਨਿ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨਮਹਿ, ਕਰਹੁ ਕੱਲਯਾਨ ॥ ੯ ॥ 

ਅਰਥ-ਰੇ ਬੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਰਰਾਇ ਜੀਓ (ਅਪ ਆਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ ਨੰ ਸੁਖ ਤੋ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦੇ 
ਹੋ ਤੇ (ਚੜ੍ਹ ਆਏ) ਵੈਰੀਆਂ ਵਚਨ (ਮਾਤ੍ਰ) ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, (ਆਪ 

ਜੀ ਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਮੇਰੀ (ਬੀ। ਕੱਲਯਾਨ ਕਰੋ । 

੧੦, ਇਲ੍੍ ਗੁਟ੍ਰੇ=ਸ਼ੀ ਗਰ ਗੰਰ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੀ-ਮੰਗਨਨ । 
_ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਮੈਕਟ ਨਸਹਿੰ ਪਗ ਪਰਸਨਿ ਸੁਖਦਾਇ। 
ਜਨ ਹਰਸ਼ਨ ਸਰਸਨ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧੦ ॥ 

ਅਰਬ-( ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ) ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਕਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ ( ਅੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ) ਸੁਭਾਉ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਕੇ ਖਿੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ) । 

੧੧ ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰ੍ਹੇ-ਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਟਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਮੰਗਲ| । 
ੜ੍ਰਠ ਤੁਲ ਤਨ ਤਜ ਤੁਰਤ ਤਿਹ ਤੁਰਕਨਿ ਤੇਜ ਨਿਕੇਦ । 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਝੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਿਨ ਬੈਦਿ ॥ ੧੧॥ 

(ਤਿਹ=ਤਿੱਥੋਂ, ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ । | 
ਅਰਥੋ-ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੋ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਤਿਹ (=ਉਥੋ' ਭਾਵ 

ਤੀ ਤਪ, ਜੋ) ਤਰ ਤਲ ਕੀ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । 



-- ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੨੨੩) ___ਰਾਸਿ੧੧।ਅੰਧੂ੧, 
੧੨, ਇਲ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਮੰਗਲੁ । 

_ਰਚਯੋ ਨਿਖਾਲਿਸ ਖਲਕ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਿਸਾ ਸੁੱਧ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਤਿ ਰਿਪੁ ਕੁੱਧਤਿ ਜੁੱਧ ॥ ੧੨॥ 

੧ ਨਿਖਾਲਿਸ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸ, ਸ਼ੁਧ ।` (ਅ) ਨਿਰਾਲਾ । ) 
ਅਰਬ-( ਧੈਨ ਹਨ ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ) ਬਹੁਤ ਖਾਲਸ 

(ਕਰਕੇ) ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਤੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਫੱਧਤਿ ਹੋਕੇ ( ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ) ਵੈਰੀਆਂ 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉ 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿੰਘ ਜੀ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਧ ਵਿਖੇ ਕਲ 1 

ਕੁੱਧਤਿ ਹੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਰਚਿਆ ( ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
“ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ) । 

੨. ਤੀ ਗਤ ਗਤ ਰ 
ਪਗ ਸਰੋਜ ਸਭਿ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਉਰ ਮਹਿ ਭਲੇ ਮਨਾਇ । 
ਦਾਦਸ਼ਮੀ ਅਬਿ ਰਾਸਿ ਕੋ ਰਚੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਧਕਾਇ॥ ੧੩॥ 

ਅਰਥੋ-ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕੇ 
ਪਸਿਮਰਕੇ ਅਤੇ) ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਧਜਾਇ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ( ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰ । ਸੁਖ 
ਪਾਯਹੁ ਸ਼ਰਮ ਪਰਹਰ੧ੋ, ਸਿੱਖਯਨਿ ਕਰਨਿ ਉਧਾਰ ॥ ੧੪॥ ਅਬਹਿ ਕਥਾ 
ਇਕ ਭੂਪ ਕੀ ਉਚਿਤ ਕਹਨਿ ਕੋ ਜਾਨਿ । ਤਿਸ ਕੋ ਬਰਨਨਿ ਕਰਤਿ 
ਹੋਂਹਸੁਨਹੁ ਸੈਤ!ਦੇ ਕਾਨ॥੧੫॥ਦੇਸ ਕਾਮੜਰੂਂ ਗੁਰ ਗਮਨਿ ਕੀਨਸਿ ਜਿਸ 
ਕੇ ਸੈਗ। ਕਹੋਂ ਛੋਰ ਤੇ" ਸੋ ਕਥਾ ਜਿਮ ਹਮ ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਮਿਰ॥੧੬॥ ਰੰਪਈ॥ 
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਅਕਬਰ ਤੁਰਕੇਸ਼ । ਕਰਤਿ ਰਾਜ ਲੋ ਦੈਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਜਹਾਂ _ 
ਮਵਾਸ ਹੋਹਿ ਕੋ ਜਾਈ । ਤਹਿ ਬਡ ਸੈਨਾ ਦੇਤਿ ਪਠਾਈ ॥ ੧੭॥ ਕਰਿ 
ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਬਿਜੈ ਕੋ ਪਾਇ । ਬਸੀ ਕਰੇ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਰਾਇ” । ਆਇਸ 
ਅਕਬਰ ਕੀ ਸਿਰ ਸਹੈੱ“।ਅਪਨੋ ਰਾਜ ਕਰਤਿ ਸੋਂ ਰਹੈਂ॥ ੧੮॥ ਨੀਤਿ 
ਬਿਸਾਲ ਨੀਤਿ' ਉਰਧਾਰੈਂ।ਮਿੱਤ੍ਰ ਵਧਾਵਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਨਿਕਾਰੈਂ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ 
“ਏਹਲਕੇ (ਅ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ । “ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ । ਤੌਰਾਂਜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ । ਏਰਾਜ ਨੀਤੀ । “ਨਿੱਤ । 

#ਂਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਹੈ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਮ ਸ਼ੂਜ਼ਜ । ( ੪੨੨੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧. 

ਜਤਿ ਜ਼ਾਹਚ ਕਲਾ । ਯਾਂਤੇ ਨਹਿ ਅਕਬਰ ਬਸ ਚਲਾ । ਭੂਪ ਦੇਸ਼ ਕੇ 

ਪਰ ਜੋ ਆਵੈ” । ਸੋ ਦੇਵੀਂ ਕੋ ਸ਼ਰਨਿ ਸਿਧਾਵੈ ॥ ੨੦ ॥ ਤਬਿ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਹਤਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਬਲ ਤਤਕਾਲਾ।ਅਨਿਕ ਰੀਤ ਕੇ 

ਮੰਤੁ ਸੁ ਜਾਨਹਿੰਐ ਤਿਨ ਤੋ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਗਨ ਕੋ ਹਾਨਹਿੰਦ ੨੧॥ ਅਕਬੇਰ 

ਦਚਿਤਵਤਿ ਤਿਹ ਸਰ ਕਰਿਬੇ । ਕਈ ਬਾਰ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰਿ ਚਰਿਬੇ । 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਯੋ ਸੋ ਆਇ ਕਦਾਈ । ਰਹੇ ਮਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਈ ॥ ੨੨॥ 

ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਲੱਵੈਡ ।ਜੀਤੀ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚੇਭੇ ।ਮਹਾਂ ਮਲੇਫ 
ਕਰੇ ਸ਼ਰ ਜਾਇ। ਤਹਾ ਜੀਤ ਕੀ ਬੈਬ ਬਜਾਇ ॥ ੨੩॥ ਹਟਿ ਆਯਹੁ 
ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼। ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਤੁਰਕੇਸ਼-ਇਹ ਰਜਪੂਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਭਾਰੇਜੋ ਕਬਿ ਬਿਗਰਹਿੰ ਸੈਗ ਹਮਾਰੇ॥੨੪॥ਚੌਰਾ ਪਤਿਸ਼ਾਹਤ ਮਹਿ ਪਾਵੈ । 
ਕੌਨ ਸਮੁਖ ਹੁਇ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈ । ਸੁਭਟ ਬਛੇਰੇ ਪਸ਼ਚਮ ਦੇਸ਼ । ਕਰੇ ਜੋਰ 

ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਅਜ਼ੇਸ਼॥ ੨੫॥ ਯਾਂਤੇ ਇਸਹਿ ਮੁਰਿੰਮ ਪਠਾਵੈਂ । ਜਹਾਂ ਜਾਇ 

ਜ਼ੋਰ॥ ੨੬॥ ਚਲਹਿ ਨ ਬਸਿ ਤਹਿਂ ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਕੋ । ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਸਗ ਸੁ 
ਪਾਇ ਮਰਨਿ ਕੋ। ਜੇ ਨ ਮਰਹਿ ਲੈ ਬਿਜੈ ਉਪਾਇ। ਦੇਸ਼ ਮਵਾਸੀ ਹਮ 
ਢਿਗ ਆਇ-॥ ੨੭ ॥ ਅਸ ਮੁਸਲਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਛਲ ਸਾਂਨੀ । ਨਿਿਪਤਿ 

ਹਕਾਰੜੋ ਬਭ ਅਛਿਖ਼ਾਨੀਦਿੱਲੀ ਸਹਿੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਬਿ ਹੋਯੋ । ਗੋਬ੫੬ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਕਸਾਈ ਜੋਯੋ ॥੨੮॥ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਸ਼ੇਰਿ ਨ ਸਕਜੋ ਰਿਸ ਧਰਿ ਕ।ਖੜਗਨਿ 

ਸੈਗ ਕਟਾ ਤਿਨ ਕਰਿ ਕੈ। ਭਾਜ ਦੁਰੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਉਬਾਰੇ । ਜੋ ਹੇਰੇ ਸੋ 

ਖੜਗ ਬਿਦਾਰੇ॥ ੨੯ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਰੌਰ ਮਚਾਵਤਿ । ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ 
ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਵਤਿ। ਸੁਨੋ ਹਤੇਂ” ਕਛ ਨਾਂਹਿ ਨ ਕਰਯੋ। ਤਊ ਰਿਦਾ 
“ਰ੍ਹਾਂਟੀ ਨੋਂਝੇ ਇੱਸ ਦੇਵੀ ਦਾ £ਦਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪੁੰਚੀ ਹੇ । (ਕਾਮ 
ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਪਰ ਜੋ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਵੇ । ੧( ਦੇਵੀ) ਕਰੇ । “ਜਾਣਦੇ ਸਨ ( ਲੋਕੀਂ ) । 

ਪੰਅਧੀਨ । $ਗਉਝੱਧ । (ਕਸਾਈ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਣੇ । 
_ ਜਿਵੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ (ਵੇਖੈ ਅੰਕ ੧੬) ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੈਗਾਲ ਅਸਾਮ 

ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁੰਤ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂਤਰੀ ਲਗ ਪਰ 

ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੋ੍ਾਂ ਮੰਤਰਾ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਸੀ । 



। ਗੁਰ ੫ਤਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੨੨੫) ਰਾਸਿ ੧੨। 
ਬਹ ਦੁਖ ਸੋਂ ਦਹਜ ॥੩੦॥ ਕਪਟ ਠਾਨਿ <|ਸਸ਼ਸ= 
ਬਸਤ੍ਰ ਬਹੁਮੁਲੇ ਦਿਵਾਇਸਿ । ਸਭਾ ਲਗਾਇ ਸਕਲ ਚਮਕ : ਤਾ 
ਅਪਰ ਬੁਲਾਇ ਬਿਠਾਵ ॥ ੩੧॥ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮਹਿ ਸਨਮਾਨਾ । 

_ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਕੋ ਬਖਸ਼ਨਿ ਠਾਨਾ । ਬੀੜਾ ਪਾਨਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਖੈਗੀ । ਅਰ 
ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੇਰ ਧਰੀ ਕਰਿ ਨੰਗੀ ॥੩੨॥ ਬੀਚ ਸਭਾ ਦੋਖਹਿ ਸਭਿ ਕੌਨ',ਗਹੀ 
ਨ ਕਿਨਹੂ ਠਾਨੀ ਮੌਨ ।-ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਮੰਤ੍ਨਿ ਬਲ ਹੈ । ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ 
ਤਹਿੰਹਲੇ ਬਡਿ ਦਲ ਹੈ-॥੩੩॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ।-ਸਭਿ 
ਮਹਿੰ ਸਨਮਾਨਜੋਂ ਮੁਝ ਭਾਰੀਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਗਾਰੀ ਮੇਰੇ। ਕਰਜੋ ਫਠੇਬ 
ਅਪਰ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਬੀਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜੇ ਨ ਉਠਾਵੋਂ । ਨਿਜ ਬਲਿ 
ਕੋ ਤਬਿ ਅਧਿਕ ਲਜਾਵੋਂ । “ਕਾਇਰ ਭਯੋ”ਕਹਹਿੰ ਪਸ਼ਚਾਤੀ।ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਹੋਇ ਆਨਿ ਘਟਿ ਜਾਤੀ” ॥ ੩੫ ॥ ਬੜੇ ਬਲੀ ਮੋ ਸੋ' ਲਰਿ ਸਾਰੇ । ਮਮ 
ਆਰੀ ਇਹ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰੇ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਅਪਨੀ ਬਡਿਆਈ । ਕਰਿ 
ਸਲਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਠਾਈ ॥ ੩੬॥ ਤਬਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਾ । 
ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਤਿਤ ਚਢਨਿ ਉਮਾਹਾ । ਅਨੀ' ਘਨੀ ਘਨ ਮਨਹੁ 
ਸਕੇਲਿ।ਗਮਨਜੋਂਫੂਪ ਪੰਥ ਪਗ ਮੇਲਿ॥੩੭॥ਲਸ਼ਕਰ ਚਢਜੋ ਮਨਹੁੰ ਘਨ 
ਮਹਾਂ/ਬਜੀ ਬੇਬ ਬਡਿ ਘੋਖਤਿ ਲਹਾ।ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਚਮਕ ਚੇਚਲਾ ਥਰਕੈਂ 
ਚਲੰਜੋ ਕੂਪ ਦਿਗ ਬਾਮੋਂ ਫਰਕੈ ॥ ੩੮ ॥ ਸਨੋ ਸਨੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਘਾਲਤਿ। 
ਪ੍ਤਿਪਾਲਤਿ ਨਿਜ ਚਮੂੰ ਸੈਭਾਲਤਿ । ਪਾਛੈ ਅਕਬਰ ਦਰਬ ਪਠਾਇਸਿ। 
ਹੁਇ ਸਰ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਨ੍ਰਿਪ ਮਰਿ ਜਾਇਸਿ ॥ ੩੯॥ ਦੋਨਹੁਂ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ 
ਹਰਖ ਧਰੇਤਾ । ਸਾਦਰ ਵਸਤੂ ਅਧਿਕ ਪਠੰਤਾ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬ ਮਹਿ 
ਜਾਇ । ਅਪਨੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਇ ॥੪੦॥ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਜੀਤਨਿ 
ਕਰਜੋ । ਦੇਖਿ ਬਲੀ ਕੋ ਕਹੂ ਨ ਅਰਜੋ । ਝਹਮ ਪੁੱਤ ਨਦਾਂ ਏਕ ਮ਼ਹਾਨਾ। 
ਗੁਆਹਾਟ ਪੁਰਿਪਾਂਰ ਸਥਾਨਾ” ॥ ੪੧॥ ਰੈਂਗਾਮਾਂਟੀ' ਅਹੈ ਉਰਾਰੇ । 
ਨ੍ਰਿਪ ਢਲ ਜੂਤਿ ਤਹਿੰ ਡੇਰਾ ਡਾਰੇ। ਚਤਰ ਕੋਸ ਪਾਟਾਂ ਤਿਸ ਨਦ ਕੋ । 
ਸਭ ਕੌਈ । "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੌਸੈਨਾ । ਯਬਦਲ) ਗੱਜਦਾ ਮਲੂਮ 

ਦਿੱਤਾ । “ਸ਼ਸੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਥਰਕਦੀ ਹੈ । “ਦਰਿਯਾ । “( ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਦੈ ) ਪਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਨਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । "ਦੇ ਤ੍ਰ ਟਿਕਾਣੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤ ਤੇ ਛੱਸੇ 
ਪਾਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਸ਼ਾਯਦ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਵਧੀਕ ਔਗਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੰਗੀ 
ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਬੜੀ 
ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਰੰਗ ਪੂਰ ਤੋ” ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । ੯ਦੁੜਾਈ। 



ਭੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਦ (੪੨੨੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਹੂ ੧, 
ਉਤਰਨ ਪਾਰ ਬਿਦਾਰਹਿ ਮਦ ਕੌ" ॥ ੪੨॥ ਪਾਰ ਜਹਾਂ ਕਾਮੱਖਯਾ 

ਦਰ । ਬਸਹਿ ਬਿਸਾਲ ਨਗਰ ਤਹਿ ਸੁੰਦਰ । ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਭੂਪਤਿ 

ਭਾਰੀ । ਰਜਧਾਂਨੀ ਨਿਜ ਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ੪੩ ॥ ਸਬਲ ਬਾਹਨੀ ਲਿਐ 

ਮਹਾਨਾ। ਬਸਹਿ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਦੇਵ ਸਮਾਨਾਂ।ਸਦਾ ਉਪਾਸਨ ਦੇਵੀ ਕਰਤਾ । 

ਆਦਿ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਧਕਾਨ ਸੁ ਧਰਤਾ ॥ ੪੪ ॥ ਨਿਤਪਤਿ ਹੋਂਖ਼ਾ 

ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਵਹਿ । ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੈਦਨ ਚਰਚਾਵਹਿ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਐਥੋ 
ਸੁਨਕੋਜਤਨ ਹਤਨਿ ਕਾਂ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਨਜੋ । ੪੫॥ ਮੰਤ੍ਰ ਪਾਠ ਕਰਿ 

ਬਲੀ ਸੁ” ਦੈਕੈ । ਸ਼ਕਤਿ ਚਲਾਈ ਮਨ ਰਿਸ ਕੈ ਕੌ ।ਜਿਸ ਛਿਨ ਹਤਨ 

ਹੇਤ ਸੋ ਆਈ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਯੋ ਸੁਚ ਬਾਈਂ“ ॥ ੪੬ ॥ ਪਾਠ ਚੈਡਕਾ 

ਕਰਤਿ ਕਰਾਵਤਿ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚਾਂ ਕੌ ਗਾਵਤਿ । ਜਬਿ ਸੋ 

ਸ਼ਕਤਿ ਸੈਘਰਨਿ ਆਈ । ਕਰਿ ਨ ਸਕੀ ਬਲ; ਪਿਖਿ ਸਿਬਲਾਈ” ॥ 

੪੭॥ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਬ ਕਾਲਕਾ ਰਾਖਜੋ । ਹੁਤੋ ਧਜਾਨ ਦੇਵੀ ਅਭਿਲਾਖਯੋ। 

ਬਲ ਦਲ ਕੋ ਕਰਿ ਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਮਾਨ । ਚਹਤਿ ਬਿਜੈ ਕਰਿਬੋ ਤਿਸ ਬਾਨ ॥ 

੪੮ ॥ ਜਿਤ ਕਿਤ ਵੈਲ ਪੇਰੀ ਬਡ ਅਨੀ । ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਿ ਕਰਿ 

ਘਨੀ।ਨਿਜ ਲੌਕਨਿ ਭੈ ਜਾਨਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਨੌਕਾ ਰਚੀ ਏਕ ਮਹਿਪਾਲਾ ॥ 

੪੯ ॥ ਤਿਸ ਪਰ ਪੁਤਲੀ ਰਚਿਰ ਬਨਾਈ । ਜਨੁ ਸਾਚੀ ਤ੍ਰਿਯ ਇਹਾਂ 

ਬਿਠਾਈ । ਫੂਲ ਕਮਲ ਕੋ ਕਰਯੋ ਬਨਾਵਨਿ । ਮਹਾਂ ਸੁਰੈਥਿਤ 'ਸੋ ਮਨ 
ਭਾਵਨਿ ॥ ੫੦ ॥ ਅਭਿਮੰਤਤਿ” ਕਰਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਾ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਮ 
ਉਚਾਰਾ । ਮੰਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਿ ਨਾਉ' ਚਲਾਈ । ਸਨੋ ਸਨੰ ਸੋ ਚਲਿ ਕਰਿ 
ਆਈ ॥੫੧॥ ਤਟ ਪਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌ ੇ ਰਾ। ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਦਰਿਆਉ 
ਬਡੋਰ । ਇਕ ਦੁਇ ਦਾਸ ਪਾਸ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਪਿਖਜੋ ਅਚੇਭਾ 
ਆਇ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੫੨॥ ਜਲ ਕੇ ਬੇਗ ਨ ਨੌਕਾ ਚਲੋ'। ਨਰ ਬਿਨ ਸਨ 

ਸਨੋ ਨਿਜ ਠਿਲੀਅਵਿਲੋਕਤਿ ਚਲਿ ਆਈ ਪਾਸਾ । ਬਿਸਮਮੋਂ ਕੂਪਤਿ 

ਅਔਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥ ੫੩ ॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਪੁਤਰੀ ਸੁ ਨਿਹਾਂਰੀ । ਮਾਨ 

ਸਿੰਘ ਸਪਿ ਦੇਹਿ ਬਿਸਾਰੀ । ਦੇਖਿ ਚਲਤ” ਮਨ ਮੋਹਤਿ ਹੋਵਾ । ਛੁਭਤਿ 
ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੌਕਾਰ ਦੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ` ਜਾਂਦਾ ! 

੨-“"ਦੇ ਤੁੱਲ । <ਹਵਨ । ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਟਾ (ਦੇਵੀ ਦੀ) । “ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿਚ । “ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ 

ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਰਖਯਤ ਸਮਬਦੇ ਹਨ । “ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ । "ਮੰਦਰ ਕੈ । “ਬੇੜੀ। 

੧੦ਜਨ ਦੇ ਵੈਗ ਵਿਚ ਨੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ""ਮਾਪਣੇ ਆਪ । ""ਚਲਿੱਤ੍ਰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ (੪੨੨੭) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਕੂ ੨, 
ਅਧਿਕ ਉਰ ਧੀਰਜ ਖੋਵਾ ॥ ੫੪॥ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਆਇ ਸਮੀਪ । 
ਰਹਕੋ ਨ ਗਯੋ ਤਬਹਿ ਅਵਨੀਪ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕਰਤਾ । 

_ਪਰਯੋ ਖਯਾਲ ਭਿਸ ਨਾਂਹਿਨ ਟਰਤਾ ॥ ੫੫ ॥ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਜਬਿ ਫੂਲ 
_ਠਿੰਹਾਰਜੋ । ਤਿਸ ਲੈਬੇ ਹਿਤ ਹਾਥ ਪਸਾਚਯੋ। ਪੁਤਰੀ ਕਰਿ ਤੇ ਜਬਿ ਹੀ 
ਲੀਠਹੁਂ । ਘਾਣ" ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਸੂੰਘਨਿ ਕੀਨਹੁੰ॥ ੫੬॥ ਤਤਛਿਨ ਭਯੋ 

_ਬਾਵਰੋ ਮਾਨ”। ਦਲ ਬਲ ਕੀ ਸੁਧਿ ਗਈ ਜਹਾਨ ।ਜਬਹਿ ਚ਼ਮੁੰ ਨੈ ਇਿਖ਼ 
ਨ੍ਰਿਪ ਜਾਨਯੋ। ਇਤ ਉਤ ਭਏ ਤ੍ਰਾਸ ਮਨ ਠਾਨਕੋ ॥ ੫੭ ॥ ਬਿਨਾ ਭੂਖ 
ਲਸ਼ਕਰ ਵਟਿ ਗਯੋ। ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਕਿਤ ਕਿਤ ਭਯੋ। ਲੋ ਸੁਧਿ ਕਾਵਰ 
ਦੇਸ਼ ਨਰੇਸ਼। ਲਰਯੋ ਆਇ ਸੈਗ ਚਮੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੫੮ ॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਧਿ 
ਲੀਨਸਿ ਨਾਂਹਿ । ਠਹਿਰੀ ਨਹਿ ਸੈਨਾ ਰਣ ਮਾਂਹਿ । ਭਾਗੇ ਦੂਰ ਅੰਤਰੋਂ 
ਪਾਇ । ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਤਾਸ ਉਪਜਾਇ ॥੫੯॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਤਿਸ 
ਹੀ ਦੇਸ਼। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾ ਮਿ੍ਤਕ ਨਰੇਸ਼ਾਂ । ਤਬਿ ਲਸ਼ਕਰ ਘਰ ਕੋ 
ਮੁਰਿ ਆਏ। ਬਲ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੌ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਏ ॥ ੬੦ ॥ ਦੇਸ਼ ਕਾਵਰੂ 
ਰਹਜੋ ਮਵਾਸੀ । ਉਰ ਅਕਬਰ ਕੇ ਚਿੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਪੁਨ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਨ ਕਲਮ" ਅੰ (੫੦ ਕਦ 
ਬਿਸਾਲ । ਤਿਸ ਪਸ਼ਚਾਤ ਬਿਤਯੋ ਚਿਰਕਾਲ । ਅਕਬਰ ਮਰਜੋ ਕਰਤਿ 
ਹੀ ਆਸਾ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਤ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੬੨॥ ਤਬਿ ਭੀ ਕਿਨਦੂੰ 
ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ । ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਤਿ ਅਧਿਕਾਈ । ਸੋ ਭੀ ਪਹੁੰਚਕ 
ਜਮ ਘਰ ਜਾਇ। ਸ਼ਾਂਹਜਹਾੰ ਭਾ ਤੁਰਕਠਿ ਰਾਇ ॥ ੬੩॥ ਦਿਹ ਭੀ 
ਚਾਹਤਿ ਰਹਜੋ ਸਦਾਈ । ਨਹਿ ਕਿਨਹੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਠਾਈ । ਪੁਨ ਅਵਰੰਗ 
ਵਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ । ਇਹ ਭੀ ਕਗੰਤ ਰਹਕੋ ਚਿਤ ਚਾਬੂ ॥ ੬੪ ॥ 

ਰਾਸੇ “ਰਾਜ। ਮਾਨ ਨਾਂਮ 
ਨ. ਆ ੨, ਲੰਘ ਕਵਰ ਵੋ ਤੋ ਬਰ 
ਦਹਰਾ ॥ ਭਯੋ ਨੁਰੈਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜਥਿ ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਲਸ਼ਕਰ ਕਜ਼ਤੋ 
4000੬ 

__ "ਨੌਂਕ । “ਆਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ । ਫਰਕ । #ਰਜਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 
ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨ ੧੬੧੫ 

_ ਦੀ: ਵਿਚ ਮੋਇਆਂ ਸੀ, ਕਵਿ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਦੀ ਸੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਅ। ਮਾਨ 
ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਹਾਰ ਬੈਗਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ 1 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ੂਰਜ । ( ੪੨੨੮ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨, 

ਬਿਸਾਲ ਜਿਨ ਦੇ ਕਰਿ ਤਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ।। ਵਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 
ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਹੂਂਧਰੀ ਰਹਹਿ ਕੋ ਗਹਹਿ ਨ ਤਾਹੂੰ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌ ਨਾਤੀ” 
ਭਯੋਬਝ ਮਰਾਤਬਾ ਜਿਸ ਕੋ ਦਯੋ ॥ ੨॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲੈ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ । 

_ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡੋ ਚਢਹਿ ਤਿਸ ਨਾਲ । ਚਹਤਿ ਨਰੇਗਾ ਤਿਸੈ ਚਾਲ । 
ਬਾਦਰ ਦਲ ਬਲ ਦੇਂਤਿ ਬਢਾਯੋ ॥੩॥ ਦਾਵ ਘਾਵ ਸੋਂ ਕਰਿ ਬਡਿਆਈ । 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਤੇ ਸੋ ਉਠਿਵਾਈ । ਆਦਰ ਦਰਬ ਦੀਨਿ ਬਹੁਤੇਰਾ । 

ਕਰਤੋ ਪਿਛਾਰੀ ਕਟਕ” ਘਨਰਾ ॥ ੪ ॥ “ਸਦਾ ਆਵਰੀਂ? ਕਹ ਕੈ ਸ਼ਾਹੂ । 
ਝਵਿਬੇ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਉਤਸਾਹੂ । ਹਟਯੋ ਨ ਜਾਇ ਸ਼ਾਂਹ ਕੋ ਕਹੇ । 
ਆਲਿ ਕੈ ਸੋ ਅਸਿ ਗਹਂ॥ ੫ ॥ ਰੁਖਸਦ ਹੋਇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਲਯੋ। ਆਇ 
ਜੋਧ ਪੁਰਿ ਸਭਿ ਸੋਂ ਮਿਲਯੋ ।-ਦਸ਼ ਕਾਵਰੂ ਕਗੰਨ ਚਵਾਈ-। ਜਬ 
ਅਪਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਨਾਈ ॥ ੬ ॥ ਮਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਹੋਯਸਿ ਰਨਵਾਸੂ । ਰੋਦਨ 
ਉਚੇ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਹਾਬਨਿ ਤਲ ਸੋਂ“ ਪੀਟਹਿ ਸਿਰ ਕੋਸਕਲ ਹਿਤੂ 
_ਬੈਂਦਤਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸੋ“ ॥੭ ॥ ਭੂਪਤਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ] ਕੀ ਮਾਤ । ਬਿਰ- 

੧ਹਝਾ । “ਵੋਜ। ਮਰਨਾ ਮੰਨਕੇ ਸੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ । “ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ । "ਉਸ ਨੂੰ । 

____ #ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਬਿਸ਼ਨ 
ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੇਤੀ ਜੋਤ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ । ਕਢਿ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਤੀ ਭਇਓ” (ਅੰਕ > ਇਸੇ 
'ਸੰਸੁ ਦਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 

ਦੀ ਵੈਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੀ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੈ ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਸੇ ਜੋਧ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਵਿ 

ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਹੈ ਯਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਬੀ ਜੈ ਪੁਰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ______ 1ਆਸਾਮ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਹਰਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ 

ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੈ ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਚਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 

ਲਿਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਅਸੂ ੧ ਦੇ ਅੰਕ ੧੬ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਲਿਖ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 
_ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਹੱ ਸੋ ਪਤਾ-ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ, ਸੁਣੇ ਹਾਲ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ । ਔੱਗੇ ਦੱਲ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਤਨਰਾਇ ਦਸਮੇਸ਼ 
ਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਂ ਨਾਮ ਰਮ ਯਾ ਰਾਮ ਸਿੰਹੁ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਢਿ ਜੀ, ਸ਼ਾਯਦ 

ਫਪਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਹਮਲਾ-ਆਛਜ਼ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ! 



ਗੁਰ ਪ੍ਤਬ, ਸੂਰਜ । ( ੪੨੨੯) ਰਾਸਿ ੧੨। ਮੰਸੂ੨, 
ਲਾਪਤਿ. ਬਿਲਲਾਤ । “ਹੇ ਸੁਤ ! ਤੁਮਰੋ ਬਡੋ ਭਯੋ ਹੈ । ਬਭ ਮਵਾਯ 
ਜਿਨ ਬਿਜੈ ਕਿਯੋ ਹੈ॥੮॥ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਹਾਂ ਪਠਾਇ। ਕਰਿ ਟਾਮਨ" 
ਸੋ ਦਯੋ ਮਰਾਇ । ਤਿਹ ਸਮ ਤੋਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਨਹਿ ਪਈਅਤਿ । ਕਿਮ 
ਜੀਂਤਹਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਖਈਅਤਿ? ॥ ੯ ॥ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰਿ ਹੋਵ॥ 

_ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਨੁ ਮਿਤੁ ਹੀ ਜੋਵਾ। ਜੀਵਨ ਜਤਨ ਨ ਪਾਵਤਿ ਸੋਉ । 
ਭਏ ਸੋਚ ਵਸ਼ਿ ਤਹਿ ਸਭਿ ਕੋਉ॥੧੦॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਧੰਦਸ 
ਸ਼ੋਕ ਚਿੰਤ ਤੋਂ ਚਿਤ ਬਿਕੁਲਾਇਸਿ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦਿਕ ਪਫਰਾਨੀ । 
ਕੁਛ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਤਿਨ ਜਾਨੀ॥੧੧॥।ਠਿਜ ਨੈਹਰ ਕੋ” ਬਾਸ ਕਤੈੜੀ। 
ਤਹਾਂ ਰਹੜਿ ਇਹ ਸਕਲ ਸੁਨੰਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੁਰਗ ਮਝਾਵੇ। 
ਨਿਪਤ ਬਵੈਜਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ ॥ ੧੨॥ ਮਰਨ ਪ੍ਰਜੈਤ ਕੈਦ ਜਿਨ ਕੇਰੀ) 
ਸਰਬ ਛੁਟਾਇ ਦੀਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਤਬਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਪੂਤ । 
ਪਸਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਰਜਪੁਤ” ॥ ੧੩॥-ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਸੁਖ ਸਭਿ ਦਾਤਾਗਅਜ਼ਮਤਿ ਸੋਂ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਦਬਾਇਸ।ਸਾਦਰ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰਿੰਦ ਛੁਰਾਇਸ- ੧੪॥ ਅਪਨੀ ਸਾਸ ਸੈਗ ਸਭਿ ਕਹੀ । 

_ ਗੁਰ ਸਹਾਇ ਤੋ ਭੈ ਕਿਤ ਨਹੀਂ।ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਰ ਤਿਨਹੁੰ ਪ੍ਰਤਾਪ।ਸੇਵਕ 
ਕੋ ਲਨ. ॥੧੫॥ਜੋ ਅਥਿ ਗਾਦੀ ਪਰ ਗੁਰ ਹੋਇ। ਖੋਜਹੁ ਕਹਾਂ 
ਬਿਰਾਜਹਿੰ'ਸੋਇ । ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਿ ਫੂਪ ਚਲਿ ਜਾਵਹ। ਅਪਨਿ ਸਹਾ- 

_ ਇਕ ਤਿਨਹੁਂ ਬਨਾਵਹੁ ॥੧੬॥ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕਯਾ ਤਿਨ ਆਗੈ। ਤਿਸ ਤੇ 

ਸਕਹਿ ਬਿਘਨ ਕੋ ਆਨ ॥੧੭॥ ਪੀਰ ਮੀਰ ਸਿਧ ਨਾਥ ਮਹੈਤ। ਸਭਿ ਤੋ 
ਅਧਿਕ ਲਖਹੁ ਭਗਵੈਤ? । ਸੁਨਤਿ ਨੁਖਾ ਕੋ ਬਾਕ ਅਮੀ ਕੋ।ਸਾਸ਼ ਕਰਯੋ 
ਸੀਤਲ ਨਿਜ ਹੀ ਕੋ ॥੧੮॥ ਸੁਤ ਸੋਂ ਸਗਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ।ਖੋਜਹ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਹੈਂ ਜਿਸ ਥਾਈਂ । ਰਾਮ ਰਾਇ ਢਿਗ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਈ। ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਿ 
ਅਨੇਕ ਦਿਖਰਾਈ ॥੧੯॥ ਗਾਦੀ ਤਿਸ ਕੇ ਅਨੁਜ ਲਈ ਹੈ।ਪਰਿ ਦਿੱਲੀ 
ਤਜਿ ਦੇਹਿ ਦਈ ਹੈ। ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗਾਦੀਂ ਪਰ ਜੋਈ । ਅਪਨਿ ਸਹਾਇਕ 
ਕੀਜਹਿ ਸੋਈ” ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 
.ਛੂਡੈ। “ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ । ੩੫ਵਿੱਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਮਹਿੰਮਾਂ । ਦਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ । 
'ਅੰਮ੍ਤ ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ । 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ। ( ੪੨੩੦) ਰਾਸਿ ੧੨। ਆਕੂ੨, 

ਨੰ ਆਨ'ਉਚਾਰੀ/ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਕੌਨ?।ਸੋ ਅਬਿ ਕਹਾਂਉ ਕਹਾਂ 
ਤਿਨ ਭੌਨ$? ॥੨੧॥ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਇਕ ਮਾਨਵ ਕਹਜੋ।“ਮੈਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਜੋ। ਗਯਾ ਕਰਾਵਨਿ ਮੈਂ ਚਲਿ ਗਯੋ ।ਤਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਤਿਨਹਂ 

ਕੌ ਭਯੋ ॥੨੨॥ ਸੋ ਭੀ ਗਯਾ ਬਿਖੇ ਚਲਿ ਆਏ । ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਕੋ ਪੁਲਹਿ 
ਸਿਧਾਏ। ਤਿਨ ਦਾਸਨ ਸੋਂ ਸੁਨੀ ਸੁ ਸੁਨੀਅਹਿ'। ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬਸਿਬੋ 
ਤਹਿ ਜਨੀਅਹਿ॥੨੩॥ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਤਜਿ ਤਜਿ ਸਦਨ॥ਆਇ ਕਰਹਿ 
ਬੈਦਨ ਗਰ ਪਦਨ । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਹਿਮਾਂ ਮਹੀਆਨ । ਕਰ ਜੋਗੰਹਿਂ ਦੇ 
ਭੈਂਟਨਿ ਆਨਿ॥੨੪॥ਕਹਤਿ ਅਨੇਕ ਸਨ ਤਿਸ ਥਾਂਈ' । ਅਜ਼ਮਤ ਅਜਬ 
ਬਹੁਨਿ” ਅਜ਼ਮਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮੁ । ਜਿਨ ਕੇ ਚਲਿਤ 
ਪੱਖ ਅਭਿਰਾਮ ॥ ੨੫॥ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਕੋ ਗਮਨਾਏ । ਸਿੱਖੀ 

ਕੌ ਬਰਖਾਏ । ਸੋ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂ ਜਸ ਕਰਤਾ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ 
ਉਤਚਿ ਕਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਿਤਾ” ॥ ੨੬ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਧੀਰਜ ਪਾਯੋ। 
ਤੜਛਿਨ ਅਪਨਿ ਵਕੀਲ ਪਠਾਯੋ । ਬਹੁ ਉੱਤਮ ਦੇ ਬ੍ਰੰਦ ਅਕੌਰ । 
ਬਿਨੜੀ ਕਰਿ ਭੇਜੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ੨੭॥ “ਤੁਰਨ ਗਮਨਹੁ ਤਹਿ ਅਟਕਾ- 
ਵਹੁੱਮਮਮ ਦਿੰਸ਼ਿ ਤੇਂ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵਹੁ ।ਹੇਰਿ ਮਹੂਰਤ ਮੈਂ ਚਢਿ ਆਵੋਂ। 
ਭਿਨ ਕੋ ਦਰਸੋਂ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੋਂ॥੨੮॥ਸੁਨਤਿ ਦੂਤ,ਲੋ ਜਵੀ ਤੁਰੈਗ% 
ਗਮਨਜੋ ਤੁਰਤ ਕੁਛਕ ਨਰ ਸੈਗ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਤਾਂ । ਸ਼੍ਮ 
ਕੀ ਪੀਰ ਨਹੀ' ਉਰ ਧਰਤਾ । ੨੯ ॥ ਪਹੁੰਚਯੋ ਪਟਣੋ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਜਾਇ। 

ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਧਿ ਝੂੜੀ ਤਹਿ ਆਇ । ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਗਸ਼ੋੜਾ 
ਸਨਹੁੰ ਥਿਤੀਤੀਜਥਾ॥੩੦॥ ਵਹਰ॥ਸਿੱਖਜਨਿਪੂਰਤ ਕਾਮਨਾ ਆਪਕਾਮਨਾ 
ਕੀਲਿ' ।-ਤੀਰਬ ਤੀਰ ਸਮੁੰਦ ਲੋ ਮੱਜਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚੀਨ॥੩੧॥ ਰਪਈ॥ 
ਬ੍ਹਮਪੁੱਤ੍ਰ ਨਦ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾ । ਸਗਨ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਜੇ ਥਾਨਾ । 

ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਦੇਖਨਿ ਕਾਰਨ । ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖੀ ਥਿਸਤਾਰਨ ॥ ੩੨॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕਰਿ ਜਹਿ ਗਏ। ਸੱਤਯਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਭਏ। ਲੋਕ 

੧(ਮਡਾ ਵਿਚ, ਆਕੇ , “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ` ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸੁਣੇਂ । “ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ । 
ਸਜੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਚਹਿੰਕ੍ਰ ਕੀਤੈ । “ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੰ । ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ। 
“ਸਿੱਖਾੰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੩੧) ਰਾਸਿ ੧੨ ) ਅਬੂ ਕ, 

ਅਨੇਕਨਿ ਕੋ ਕੱਲਕਾਨ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਵਿਰ ਕਰਿ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ-॥੩੩॥ 

ਤਿਸਕੋ ਦਿਢ ਕਰਿਬੇ ਕੇ ਹੈਤੁ।ਚਿਤਜਜੋ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤਸਿੱਖਯਨਿ 
ਕਿੱਤਿਕ ਪ੍ਰਤੱਗਕਾ ਕੀਨਿ।-ਹਮਘਰ ਆਵੰਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥੀਨ-॥੩੪॥ਕਿਤਿ- 
ਕਿਨਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਖੀ ਬਨਾਇ-ਆਵਹਿੰ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਗਰ ਪਾਇ ਕਿਭਿਕ 

'ਸਧਧਰੇਸਦਨਮੈਂ-ਗੁਰੂਅਚਾਵ/ਹ ਹਿੰ-ਚਾਹਤਿਮਨਮੈਂ ॥੩੫ਅਠਨਿਸਦਿਨ 

ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਸੋਊ। ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੱਗਕਾ ਅਪਨੀ ਜੋਊ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ 
ਕਰਹਿ ਔਰਾਧਨ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬੂਝਤਿ ਹੈਂ ਬਹੁ ਸਾਧਨ ॥ ੩੬ ॥“ਕਬਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ । ਝਿਨ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ।ਗਮਨਯੋ ਚਹਤਿ (੨ 

_ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸਧ ਕਹਿ ਦਈਆਗੇ ਜਾਨਿ ਗੁਰੂ ॥ਸਠਿਕੈਗਤਿ 
ਇਕਠੀ ਹੁਇ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਈ ॥੩੮॥ਦਰਬ 
ਬਿੰਦ ਸੈਦਰ ਪਟ ਬੀਨ” । ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ ਕੇ ਦੁਤਿ ਭੀਨੇ । ਕੇਤਿਕ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗਜਰੀ ਹਿਤ ਲਯਾਏ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਵਸਤ੍ਰ ਸੁਹਾਏ ॥੩੯॥ ਜਰੇ ਜਵਾ- 

ਹਰ ਭੂਖਨ ਚਾਰੁ । ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਠੈ ਅਪਾਂਰ। ਧਨੀ ਬਨਿਕ ਕੀ ਦਾਰਾ 
ਬ੍ਰਿੰਦ । ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਭੀ ਭੀ ਬਡਭਾਗ ਅਨੈਦ ॥ ੪੦ ॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ 
ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ । “ਸੀ ਗੁਰ ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਇਸਥਾਈਂ । ਸੇਵਾ ਅਪਨੀ ਸਭਿ 

ਫੁਰਮਵਰ। ਹਮ ਦੀਸਨ ਸੌ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਵਹੁ॥ ੪੧॥ ਚਰਨ ਆਪਕੇ 

ਜਹਾਂ ਉਪਾਸੇ'। ਅਖਿਲ ਆਇ ਤਹਿ ਤੀਰਥ ਵਾਸੇਂ । ਲਹੈ ਸਪਰਸ਼ਨ 

ਭਾਵਰ ਮੈਂਗਾ। ਰੀਗਾ ਹੁਇ ਪਾਵਨ ਸਰਬੈਗਾ॥ ੪੨॥ ਚਹਹੁ ਜਹਾਂ ਨਿਜ 
ਚਰਨ ਧਰਨ ਕੋ । ਜਗੇ ਭਾਗ ਨਰ ਪੈਨ ਕਰਨਿ ਕੋ ।ਇਸ ਪੁਰਿ ਕੀ ਗਨ 

ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ । ਜਿਮ ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰਹਿ_ਤੁਮਾਰੀ" ॥ ੪੩॥ ਪੂਰਨ 
ਕਰਨਿ ਉਚਿਤ ਤੁਮ ਅਹੋ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਲਜੋ ਜਿ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਹੋ। ਮਾਤਾ 

ਸਹਤ ਰਹਹਿ ਸਭਿ ਡੇਰਾ । ਇਸੀ ਸਦਨ ਮਹਿ ਕਗੰਹ ਬਸੇਰਾ ॥ ੪੪॥ 

ਤਮਰੇ ਥਾਨ ਆਇ ਸਿਖ ਸਾਰੇ । ਪੂਜਹਿ ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਹਿਤ ਧਾਰੇ । ਸ੍ਰੀ 
ਮਾਤਾ ਕੋ ਚਰਨ ਮਨਾਵਹਿੰ । ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਸੈਗਤਿ ਪਾਵਰਿ ॥ ੪੫ ॥ 

ਆਪ ਆਵਿ ਹੋ; ਰਹੇ ਉਡੀਕਾ ਕਲ ਅਗ ਕਬਅਰਨ ਹਾ । 

ਰ ਹਿਕ ਹਸ਼। ਇਰ ਸੈਗੰਤ ਸਗਰੀ ਤੁਮ ਦਾਸ ॥ 

ਕੂਪ ਹਨ/ਜਿਵੇਂ ਆਪਣ ਹੈ ।ਮਾਪ ਆਵੇਗੇ/ਦਲੀਲ ਭਾਵ ਸਚ । 



( ੪੨੩੨ ) 

ਯਾਸੁਰ । ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗਾਢੇਂ। 
ਜਤ ੬ ==ਖ- ਖਲ "=੬-੩= ਸੈਗਤਿ ਕੋਰੀ ॥ ੪੭॥ 

_ਕਹੜੋਂ ਕਿਲ ਸੰਗ" ਤਿਸ ਕਾਲੇ । ਘਸਹੁ ਸਰਬ ਤੁਮ ਇਹਾਂ ਸੁਖਾਲੇ । 
ਹਸ ਕੋਤਿਕ ਵਿਨ ਫਿਰ ਕਰਿ ਸਾਰੇ ।ਤੀਰਥ ਕਰਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਹਾਂਰੇਂ॥੪੮॥ 
ਸਭਿ ਡੇਰੇ ਬਿਠ” ਗਮਨਹਿ ਤੂਰਨ।ਕਰਹਿਂ ਕਾਮਨਾ ਅਪਨੀ ਪੂਰਨ।ਣਿਮ 
ਨਿਜ ਦਾਸ ਅਪਰ ਸਮੁਝਾਦੇਜੇ ਪਟਨੇ ਪੁਰਿ ਬਿਖੇ ਹਟਾਏ”॥ ੪੯॥ ਮਾਤ 
ਲਾਨਕੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਆਈਪਰਮ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਕਹਤਿਸੁਨਾਈ/ਹੇ ਸੁਤ!ਤੁਮ 
ਕੋ ਵੇਖਨਿ ਕਰੋਂ । ਸਦਾ ਆਪਨੇ ਉਰ ਸੁਖ ਧਰੌਂ ॥੫੦॥ ਅਬਿ ਮੋਕਹ ਤਜਿ 
ਕੈ ਨਿਸ ਸੈਗ । ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ ਧਰੋ ਉਮੰਗ! । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 
ਸਮੁਕਾਈ । ਪੁਰਵਹੁ ਉਰ ਆਸ਼ਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੫੧ ॥ ਹਮ ਕੋ ਜਾਨੋ ਬਨ 
ਜ਼ਰ਼ੂਰ। ਕੇਤਿਕ ਸ਼ਿੱਖਯਨਿ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਿ! । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿ ਕੋ 
ਯੀਰ । ਚਲਕੋ ਚੰਹਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੈਭੀਰ ॥ ੫੨ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
3 = “1; “%, ਅੰਸੂ॥ ੨॥ 

੩, [ਰਾਂਜੇ ਦਾ 
ਢੌਹਰਾ ॥ ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਸਤਿਗਰ ਰਿ ਹੋਨ ਜਨ ਅਵਨ। ਨੰ ਗੁਜਰੀ ਗੱ 
ਆਨਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ ॥੧।ਪਈ॥ “ਸੀ ਪ੍ਰਭੁ [ ਹੇਤੁ ਤੀਰ- 
ਬਨਿ ਆਏ । ਗਾਵਰ ਕੀ ਮੈਗਤਿ ਸਭਿ ਥਾਏਂ । ਅਪਨੇ ਦੋਸ਼ ਛੋਰਿ ਕਰਿ 
ਆਏ । ਬੀਦ ਬਿਚੋਸ਼ਨ ਆਨਠਿ ਬਸਾਏ ॥ ੨॥ ਸਭਿ ਕੋ ਤਜਾਗਿ ਇਕਾਕੀ 

_ਢਲੋਂ। ਕਜੋਂ ਭਾਵਤਿ, ਇਹੁ ਨਾਂਹਿਨ ਭਲੋਂ । ਬਿਛੋਰਹੁ ਆਪ ਦੂਰ ਕਿਸ 
ਛਾਠ । ਚਹਫਿ ਦਿਕਾਕੀ ਕਰਯੋ ਪਯਾਨ ॥ ੩ ॥ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ _ਪ੍ਰਭਾਉ“ 
ਤੁਮਾਰਾ । ਹੋਹਿ ਦਾਸ ਧਰਿ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਮਾਨਨੀਯ ਜਗ 
ਮਾਂਹੀ। ਬੈਦਨੀਯ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਠਿ ਜਾਹੀ ॥ ੪॥ ਤੁਮਰੈ ਕਰਿ ਚਿੰਤਾ ਹਮ 
ਕੋਇ ਨ । ਗਵਰ ਕੋ ਕੈਸੋ ਕਰਿ ਹੋਇ ਨ” । ਤਊ ਬਿਚਾਰੋ ਨਿਜ ਮਨ 
ਮਾਂਨਿ। ਬਿਚ ਬਿਦੋਸ਼ ਦਕਲ ਚਲ ਜਾਨਿ ॥ ੫ ॥ ਰਾਵਰ ਕੀ ਜਨਠੀ 
ਤੋਂ ਸੁਨਯੋ।ਜਬਾ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਤ ਨੇ ਭਨਜੋਂ।-ਧਰਮਧਰੈਧਰ ਅਧਿਕ ਪੁਤਾਪੀ _ 
ਮਹਾਂ ਬੀਕ-ਸ਼ੱਕ੍ਹਨਿ ਗਨ ਖਾਪੀ ॥ ੬॥ ਰਾਂਕਾਪਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗ ਜੈਸੇ । 

“ਆ ਜ਼ਿਧਾਲ ਜੀ ਨਾਲ । “ਵੇਖਦਿਆਂ । “ਭਾਵ ਭੋਰਾ ਪਿਛੇ ਰਹੇ । 'ੋੜੋ । “ਪ੍ਰਤਾਪ 
#(ਜਿੱਥੇ) ਜਾਂਦੇ ਹੋ । “ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ (ਚਿੰਤਾ) ਕਿੱਮੈ ਤਤ੍ਰਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । 



ਗੁਰ 

ਮੁੱਤ ਆਪਕੇ ਓਪਜਹਿ ਤੈਸੇ-। ਅਟਲ 'ਸਸਵਲ, ਸੈਸੈ ਜਿਸ ਨਾਂਹਿ। 

ਬਚ ਹੈਂ ਖਸ਼ਟਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ॥੭॥ ਨਿਤ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ .ਪੌਤ੍ਰ ਦੁਲਾਰਨਿ। 

ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰਨ । ਦੀਰਘ ਦਰਸਾ ਸੁੱਬ੍ਹਿਤ ਸਾਸੁ ਜੋ 

ਮਖ ਕਹੈ ਹੋਇ ਸਫਲਾ ਸੁ॥੮॥ਭਯੋ ਸਮੈਂ' ਸੁਤ ਹੋਵਨਿ ਕੇਰਾਂ। ਆਰੀ ਚਲੋ 
'ਮਂਪ ਤਜਿ ਡੇਰਾ? । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਐਸੇ । ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਧਕਾਨ 

ਕਰਿ ਤੈਸੇ ॥ ੯॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਰਿੰਦਮ' ਬਹੁ 
ਬਲਖਾਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕਹੁ ਦੀਨਿ ਦਿਲਾਸਾ । ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਰਾਖਹੁ 
ਭਰਵਾਸਾ ॥ ੧੦ ॥ ਟਿੱਕਹ ਇਹਾਂ ਗੁਰ ਮੈਗਤਿ ਭਾਰੀ । ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਤੋ 
ਰਹਹੁ ਸੁਖਾਰੀ । ਹਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਨੀਕੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ 

ਨਿਹਰਿ ਹੈਂ ॥ ੧੧॥ ਨਿਪਜਂ ਬ੍ਰੱਧ ਹੈ ਕਲ ਕੋ ਟੀਕਾ । ਬਰਖ ਪੰਚ ਕੋ 

ਸ਼ਨਾਨ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥੧੨॥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਖਦ ਇਿੱਤਜਾਦਿ ਉਚਾਗੇਧੀਰਜ ਦੱ੬ 

“ਲਹਹੁ ਸੁਖ ਸਾਂਰੇ? । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨੀ । ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ 

ਅਅਠੁਸਾਰਿ ਮਹਾਨੀ॥੧੩॥ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਤਬਿ ਖਾਇ ਅਹਾਰਾ । ਜਿਨ ਜਗ 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਬਾਰਾ” । ਰੁਚਿਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉੱਜਲ ਪੈ ਵੋਨ'। ਆਸਤਰਨ __ 

ਦੀਰਘ ਸੁਖ ਦੈਨ ॥ ੧੪॥ ਲਘੁ ਬਿਸਾਲ ਉਪਧਾਨੁ ਧਰੇ ਹੈਂ । ਸੇਜਖੇਦ 
'ਮਖਤੂਲਾੰ ਖਰੇ ਹੈ।ਰੁੰਫੇ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਲਰਕੇਤੇਫੂਲ ਮਾਲ ਸੋਂ ਰੁਚਿਰ ਸੁਹਤ 

_॥੧੫॥ ਅਸ ਪੁਸਕ ਪਰ ਪੌਦੇ ਆਇ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਆਤਮਾ ਗੁਰ ਗਤਿਦਾਇ । 
ਚੈਨ ਬਿਖੈ ਕਰਿ ਸੈਨ ਸੁਖਾਰੇ। ਤੀਨ ਜਾਮ ਜਾਮਨਿ ਕੇ ਟਾਰੇ' ॥ ੧੬॥ . 
_ਪੁਠਹਿ ਪ੍ਰਬੋਧਤਿ ਹੁਇ” ਤਿਸ ਕਾਲ । ਨਿਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਨਿ ਬਿਸਿ 

ਨਾਲ। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਸੇ। ਚਿਤਵਤਿ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੈਸੇ 

॥੧੭॥ ਭਈ ਪ੍ਭਾਤਿ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਇ/ਸੇਗਤਿ ਬੀਚ ਮਹਾਂ ਦੁਤਿ ਪਾਇ। 

ਜਿਮ ਤਾਰਨ ਗਨ ਕਰਿ ਪਰਵਾਰੇ । ਨਿਸਪਤਿ ਸਮ ਅਹਿਲਾਦਨਿਵਾਰੇ'। 

੧੮॥ ਦੂਤ ਜੋਧ ਪੁਰਿ ਤੇ ਚਲ ਆਯਹ । ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ 

੧ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੱਸ । “ਬਹੁਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨੇ 

ਵਾਲੇ । ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੋ । “ਤਾਵ ਨੌਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ । “ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੱਗ ਵਰਗਾ 

(ਚਿੱਦਾ) । “ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਭੋਰਾਂ ਵਾਲੇ । “ਰਾਤ ਦੇ ਬਿਤਾਏ । 'ਜਾਗਕੇ । ਦਅਨੰਦ ਦੈਣ ਵਾਲੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੨੩੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ੩, 
_'ਕਰਜੋ॥ ੧੯॥ ਓਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਪਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਧਰਯੋ ਆਪ ਕੇ 

_'ਖਵ ਪਰ ਭਾਲਾ । ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ ।-ਕੀਰਤਿ ਤੁਮਰੀ ਸੁਨੀ 
'ਮਹਾਨੀ ॥੨੦॥ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੋ ਹੋਹ ਸਹਾਇਕ ।ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਦਾਸਨਿ 
ਕੇ ਆਇਕ । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੋ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰਹੁ । ਦੀਨਬੈਧੁ ਨਿਜ ਬਿਰੁ 
ਸ਼ੈਭਾਰਹੁ ॥ ੨੧॥ ਦਈ ਮੁਹਿੰਮ" ਕਾਮਰੂ ਦੋਸ਼। ਮਹਾਂਬਲੀ ਹਮ ਪਰ 
ਤੁਰਕੇਸ਼ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗਜੈਗ ਨਹਿ ਬਨੈਅੰਨਕ-ਬਿਧਨਿ ਕੇ ਮੰਤੁਨਿ ਭਨ 
॥੨੨॥ ਹਤਜੋ ਪਿਤਾਮਾ ਮੇਰੋ ਤਹਾਂ । ਦਲ ਬਲ ਸਹਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਂ । ਮੈਂ 

_ਫਾਵਰ ਕੇ ਹਰੈ ਕਰਿ ਸੈਗ। ਲੋ ਬਲ ਕੋ ਠਾਨੋ' ਤਹਿ ਜੈਗ॥੨੩॥ ਤੁਮ ਪਗ ਰ 
ਪੰਕਜ ਕਰੋਂ ਜਹਾਜ । ਰਣ ਸਮੁੰਦ ਤਰਿ'ਰਾਖਹ ਲਾਂਜਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਕੋ 
ਜਸੁ ਮਹਾਂ । ਜਗ ਮਹਿ ਸੁਨਿਯਤਿ ਹੈ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ ॥। ੨੪॥ ਲਖਕੋ ਆਪ ਕੌ ਪਰਉਪਕਾਰੀ । ਪ੍ਰਣਪੂਰਨ ਕੀਨੋ ਸਿਖ ਭਾਰੀ । ਮਮ ਆਵਤਿ ਲੌ ਬਿਰਤਾ 
ਧਰੀਅਹਿ। ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਪਯਾਨ ਨ _ਕਰੀਯਹਿ ॥ ੨੫॥ ਬਿਲਮ ਨ, 
ਖ਼ੋਕਹੁ ਆਯੋ ਜਾਨਹੁ । ਮੁਝ ਕੋ ਸੈਗ ਆਪਨੇ ਠਾਨਹੁੰ-? । ਸੁਨੀ ਦੂਤ ਤੇ 
ਬਿਨ ਪ੍ਰਸੀਨੇ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬੂੜਿਬੋ ਕੀਨੇ ॥ ੨੬॥ ਦਿਵਸ ਇਕਾਦਸ਼ 
ਪਟਨੋਂ ਬਿਗੇਆਯਹ ਭੂਪ ਉ ਕਰੇ।ਕੇਤਿਕ ਸੰਗ ਅਹੈਂ ਉਮਰਾਵ । 
ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ ਜਥਾ ਦਰੀਆਵ॥੨੭॥ਪੁਰਿ ਪਟਣੋ ਮਹਿ ਉਤਰਯੋ ਆਈ। 
ਜਿ ਲਾ ਅਰ ਉਠਾਈ । ੜੈਡੇ ਗਾਡੇ ਅਨਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਗਨ 
ਮਤੰਗ ਅਰੁ ਬਲੀ ਕਿਕਾਨ ॥ ੨੮ ॥ ਉਸ਼ਟਰ ਬਹੁ ਮੋਲੋਂ ਸਮੁਦਾਏ । 
ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ' ਤੋਬੂ ਗਨ ਲਾਏ । ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ/ਹੈਂ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀਮਭਯੋ 
ਹਰਖ਼ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਦਾਹੀ ॥੨੯॥ ਗਯੋ ਦੂਤ ਨੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਯਸਿ/ਤੋਹਿ 
ਭਾਗ ਕਰਿ ਗੁਰ ਇਤ ਆਯੰਸਿ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਤੁਵ ਬਿਨੜੀ । 
ਗਮਨਤਿ ਫਿਕੋ ਤਾਗਿ ਮਨ ਗਿਨਤੀ ॥੩੦॥ ਨਾਂਹਿਤ ਚਾਹਤਿ ਚਲਨਿ 
ਅਗਾਰੀ । ਸੁਨਿ ਮੁਝ ਤੇ ਬਹੁ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ । ਪਾਛਲ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ 
ਮਿਲੋਂ । ਪੂਰਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁਇ ਤਵ ਭਲੋ” ॥ ੩੧॥ ਸੁੰਨ ਅਨਕੂਲ ਗੁਰੂ 
_ਜਗਕੇਰਾ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰਾ । ਕਰਿ ਡੋਗ ਕਰ ਚਰਨ 

ਪਖਾਰੇ। ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਤਨ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੇ ॥ ੩੨॥ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੋ ਅੰਗ ਗਨ. ਤਕ 
ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਗ । "ਰਣ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਲਵਾਂ । ੧ਵੜੇ 3੩ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੩੫ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਸੰਸੂ ੩. 

ਸਜਾਏ । ਲਯੋ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਸਮਦਾਏ। ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸਭਿ ਆਯੁਧ 
ਧਾਰੀ । ਚਲਕੋ ਨਗਨ ਪਗ ਪਨਹਿ ਉਤਾਰੀ" ॥੩੩॥ਆਰੀ ਧਰੇ ਪਾਂਵਡੋ" 
ਜੇਈ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਹਟਵਾਇਸਿ ਸਭਿ ਤੇਈ।ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਨੰਮ੍ਹੀ ਭਾਲਾਂ॥੩੪॥।“ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ”ਮੁਖ ਬੋਲਤਿ ਬਾਨੀ। 
ਧਰਜੋ ਚਰਨ ਸਿਰ ਬੈਂਦਨ ਠਾਨੀ । “ਦਾਸ ਪਰਯੋ ਰਾਵਰਿ ਦਰਬਾਰ । ਮਮ 
ਭੁਜ ਗਹੀਯਹਿ ਹਾਥ ਪਸਾਰਿ! ॥੩੫॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧੀਰ ਬਿਠਾਯੋ । 
“ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਸਿਖ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਪਾਯੋ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਬਿਜੈ ਉਪਾਇ । 
ਆਵਹੁਗੇ ਬਡ ਜਸ ਉਪਜਾਇ॥੩੬॥ਜਗਮਹਿ ਅਸ ਕਾਰਜ ਨਹਿ ਕੋਇ। 
ਪੂਰਨ ਨਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਇ । ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਿ ਚਿੰਤ ਨਿਵਾਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੋ ॥੩੭॥ ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਦਿਹ ਬਰਤਾਇ । ਕਰਹ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਇ । ਦੇਸ਼ 
ਕਾਮਰੂ ਕੀ ਜੋ ਹੋਇ ॥ ੩੮ ॥ ਸਿਮਰਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੂਗੰਹੇ ਸਾਰੀ । ਉਰ 
ਤੇ ਸੈਸੈ ਦੇਹੁ ਬਿਦਾਰੀ” । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਭੂਪ ਸੁਨਾਵਾ । “ਮੋਹਿ ਭਰੋਸੋ 
ਪੁਰਬ ਆਵਾ ॥ ੩੯ ॥ £ਨਜੋਂ ਸਭਾਵ ਜਬਹਿ ਉਪਕਾਰੀ । ਚਹਜੋ ਸ਼ਰਨ 

ਸੈਂ ਪਰਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਮਿਸ” ਮਹਿੰਮ ਕੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਯੋ ਗੁਰੂ 
ਪਗ ਰਾਂਗ? ॥੪੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਨ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬੈਨ । ਪਿਖਿ ਗੁਰ ਕੋ 
ਕਰਿ ਸੀਤਲ ਨੈਨ । ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਡੈਰੇ ਮਹਿ ਗਯੋ। ਅਤਿ ਉਤਸਵ 
ਅਠੰਦ ਕੋ ਕਿਯੋ॥੪੧॥ ਤੋ੫, ਰਹਿਕਲੇ, ਤੁਪਕ, ਜਮੂਰੇ। ਕਰੀ ਸ਼ਲਖ 
ਰਵ ਸਨਿਯਤਿ ਦੂਰੇਸਭਿ ਮਾਨਵ ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਬਾਸੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਰਤਿ 
ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥ ੪੨ ॥ ਨ੍ਿਪ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਨਾਵੈਂ । “ਦੋਸ਼ ਕਾਮਰੁ 
ਇਹ ਖੈਗੇ ਜਾਵੈ। ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਤੇ ਤਿਆਗਆਇ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਛਰ 
ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ੪੩॥ ਨ੍ਰਿਪ ਕੌ ਬਡੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਇ। ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਲਖਿ ਤ੍ਰਾਂਸ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੁ ਅਲੰਬ ਤੇ ਚਹੰਤਿ 

“ਜੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ । “ਪਾਧਦਾਜ਼ । ਆਦਰ ਲਈ ਰਸੰਤੇ ਵਿਚ ਵਿਛਾਇਆ ਕਪੜਾਂ । “ਮੱਥਾ 
ਟੈਂਕਿਆਂ। “ਬਹਾਨੇ । “ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ । ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨੈਨਾਪਤ ਹੋਕੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਵਤਹ ਕਰਨ 
ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾਯਕ ਬਣੇ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੇੱਸਣਗੇ । 
੬੧ ਇਹੋ ਰਾਸ, ਜੱਸ ੮ ਅੱਕ ੧੭ ਤੋਂ ੨੧ ਤਕ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੩੬ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੪. 
ਪਯਾਨਾ” ॥੪੪ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਚਾਂਮਿਰਤ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਸੈਗਤਿ ਮੈਂ ਬਰਤਾਇ 
ਬਿਲੌਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਲੋਯ । ਭਯੋ ਸਿੱਖਕ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸੇਯ 
॥ ੪੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਚੋਦ । ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਿ ਹੋਇ ਨਰਿੰਦ'। 
ਚਹਤਿ ਕੂਚ ਆਗੇ ਕੋ ਕਰਯੋ।ਲਸ਼ਕਰ ਜੁਤਿ ਪੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਪਰਯੋ ॥੪੬॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰ ਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇਨ੍ਰਿਪੁ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਂ ਮਿਲਨਾਂ 

_ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤਿਯੋ ਅੱਸੂ ॥ ੩ ॥ ੪. | ਢਾਕੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਪਾਲ। ਕਰਕੋ ਕੂਚ 
ਆਗੇ ਚਲਜਯੋ ਲਖਹਿ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਸਾਲ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਤੇਂਗ ਬਹਾਂਦਰ 
ਸੈਰ॥ ਚਲੋਂ ਅਰੂਢਤਿ ਹੋਇ ਤੁਰੇਗ। ਕੋਤਿਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਰਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਚਲੇ 
ਸੈਗ ਗੁਰੁ ਧਰੇ ਅਨੰੰਦ॥੨॥ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਕਰਿ ਬੈਦਨ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ 
ਕਰਿ ਅਭਿਨੰਦਨ1ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੁ ਗੁਜਰੀ ਭਾਤਾ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭਿ ਕੋ 
_ਬੱਖਕਾਤਾ॥੩॥ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਹਿਤ ਸੇਵਾਂਂਕਹਿਕੈ।ਸਭਿ ਪੁਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਿਖ 
ਲਹਿਕੈਚਲੇ ਅਗਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੀਰ । ਸਾਥ ਨ੍ਰਿਪਤ ਅਰੁ ਸੈਨਾ ਭੀਰ॥੪॥ 
ਚਾਲੋ ਸਨਮੁਖ ਦੇਸ਼ ਬੈਗਾਲੇ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਾਲੋ।ਹੁਤੋ ਮੂੰ ਗੇਰ 
ਨਗਰ” ਇਕ ਭਾਜ਼ੇ । ਬਸਹਿੰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਰੈਗ ਕਿਨਾਰੇ ॥੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉ 

ਤਹਿ ਉਤਰੇ ਜਾਇ । ਸੇਗਤਿ ਸਨਿ ਆਈ ਸਮੁਦਾਇ। ਨਾਨਾ ਭਾੰਤਿ 
ਉਪਾਇਨ ਆਨੀ। ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ॥੬॥ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਜਿਸ 
ਗੁਰ ਹਿਤ ਧਰਯੋ“ । ਤਤਛਿਨ ਆਨਿ ਸੁ ਅਰਪਨ ਕਰਜੋ। ਸਭਿ ਪਰ ਜਥਾ 
ਉਚਿਤ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਕਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਠਾਨੀ ॥॥ਕੇਤਿਕ ਬਾਸੁਰ 
ਕੀਨਸਿ ਬਾਸਾ । ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਬਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਸੱਤਜਨਾਮ ਕੌ ਸਿਮਰਨ 
ਦੀਨਿ । ਨਿਜ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੇਯ ਸੁ ਕੀਨਿ ॥ ੮॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਗੁਰੂ 
ਅਗਾਰੀ।ਲਸ਼ਕਰ ਭੂਪ ਸਮੇਤ ਪਿਛਾਰੀ।ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਬਜਤਿ ਨਗਾਰੇ। 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੈਗ ਹਿਰੇਖਾ ਧਾਰੇ ॥੯॥ ਕੁੰਜਰ ਚਲਹਿ ਉੜੋਗ੯ ਮਹਾਨੇ । ਹੋਦਾ 
ਤੂਲਤਿ ਾਲਰ ਸਾਨੋਂ । ਅਨੀ” ਘਨੀ ਗਮਨੀ ਬਲਸਨੀ'। ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਬਡੇ ਬਡੇ ਗਨ ਧਨੀ ॥ ੧੦॥ ਰਾਜਮਹਿਲ੯ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਗਨ 
ਉਮਰਾਵ ਸੈਗ ਹਰਖਾਇ । ਕੇਤਿਕ ਚਢੇ ਮਤੋਗੰਨਿ ਆਵਤਿ । ਕੋ ਸਿਵਕ 
“ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ । “ਸੇਵਾ ਵਾਸੰਤੇ। ਨਾਮ ,ਨਗਰ ਦਾ। 
"ਰਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । ੬ਉਚੇ ਉਚੇ । “ਫੌਜ । “ਬਲ ਵਾਲੀ । ੯ਬੇਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨਗਰ ਜੋ 
ਰੀਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ ਰ ੧੨। ਅਸੂ 8, 
ਸੁ ਨਤ ਤੁਚਗ ਨਚਾਵਤਿ । 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਪਹਿਰਿ ਸੁਹਾਵਤਿ। ਤੌਬੂ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਲਗਵਾਏ।ਡੇਰੇ 
ਮਹਿ ਗੁਰ ਬਸੇ ਸੁਹਾਏ ॥ ੧੨॥ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਇਸਨਿ 
ਸੈਗਤਿ ਤਹਿ ਕੀ ਸਮੁਦਾਇ। ਭੇਟ ਇਕੱਤ ਕਰਨਿ ਕੋ ਲਾਗੇ । ਨਹਿ 
ਪਹੁੰਚੇ ਢਿਗ ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥ ੧੩ ॥ ਕਰਹਿ ਸੁ ਤਕਾਰੀ ਐਬੋ ਜਾਵਦ'। 
ਗਮਨੇ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਵਦ । ਨਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਤਹਾਂ ਨਿਹਾਗੇਬਿਨਾ 
ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਅੱਗੂ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੪॥ ਪੀਛੇ ਪਛੁਤਾਂਵਤਿ ਸੋ-ਰਹੇ(ਮੂਢਨਿ ਨਹੀਂ 
ਮਹਾਤਮ ਲਹੇ । ਪੂਰਬ ਜਿਨਹੁ ਨ ਭਾਗ ਉਦੋਤੇ । ਤਿਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸੀ 
ਬਿਧਿ ਹੋਤੇ ॥ ੧੫ ॥ ਢਿਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿ ਦਰਸੇ' ਜਾਇ' । ਬਿਨਾ ਭਾਗ 
ਤੋਂ ਕੋ ਕਿਮ ਪਾਇ । ਚਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜਬਿ ਆਗੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਮਾਲਦਹਾਂ 
ਪਰਾਪਤਿ ਭਏ ॥ ੧੬ ॥ ਤਿਸਿ ਪੁਰਿ ਜਹਿਂ ਮੈਗਤਿ ਇਸਥਾਨ । ਜਾਇ 
ਬਿਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ । ਤਹਿ ਭੀ ਸਿੱਖ ਨ ਕੋਊ ਆਯਹ/ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨ 
ਫਲ ਕੋ ਪਾਯਹੁ ॥ ੧੭ ॥ ਸ਼ੂੰਨ” ਸਥਾਨ ਹੇਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਛਾ । “ਕੈਸੇ ਕਰਿ 

ਤੇ ਛੂਛਾਂਗਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਨ ਦੀਖਤਿ ਕੋਈ। ਧਰਮਸਾਲ ਮਹਿ 
ਥਿਜ਼ ਨਹਿ ਸੋਈ? ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਖ ਤੋ ਇਮ ਬਾਨੀ । ਗੁਰੂ 

ਪਾਪਤ ਭਏ । ਦਿਨ ਦੋਇਕ ਮੈਂ ਸੋ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਬਹੁਰ ਮਿਲੈ ਜੇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਭਾਵੈਂ”॥ ੨੦ ॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ । “ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੇ 
ਨਹਿ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਤਿਨ ਸੋਂ ਮੇਲਾ ਹ੍ਰੈ ਨ ਹਮਾਰੋ! । ਨਿਸ ਕੋ ਬਸਿ ਮਗ 
ਚਲ/ਹ ਅਗਾਰੋ” ॥ ੨੧॥ ਇਕ ਸਿਖ ਹੁਤੋ ਤਹਾਂ ਹਲਵਾਈ । ਆਇ 
ਪਰਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ । ਲਖਿ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਹ ਕਰੀ । ਮੋਹਿ 
ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥ ੨੨ ॥ ਪੁਰਵਤਿ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ । ਭਯੋ ਕ੍ਰਿਤਾ- 
ਰਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ । ਦੀਨਦਯਾਲ ਮੈਂ ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨੀ । ਮਮ ਇਿੱਛਾ ਇਹ 
“ਆਵਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। “ਕੋਲ (ਆਏ) ਸੰਤਗੂਗੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਥੀ ਨਗੌਂ 
ਜਾਂ ਕਰਦੇ । “ਨਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਦਖਾਲੀ। __ “ਪਾ:-ਕੌ । 

7'ਬਰਮਸਾਲਾ ਸੁੰਦੀ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ 
ਦੀ ਮਾਨੋ ਟੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜੋ ਧਰਮਸਾਲਾ ਸੁੰਵੀ ਛੱਡਕੇ 
ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਪਾ:=ਗੁਰੁ ਜੀ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਧਰੀ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ( ੪੧੩੮ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੁ ੪, 

ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ॥ ੨੩॥ ਮਮ ਕਰ ਕੋ ਪਕਵਾਨ ਮਹਾਨਾ । ਕਰੁਨਾ ਧਾਰਿ _ 
ਕਰਹੁ ਸੋ ਖਾਨਾ? । ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਕੋਰਾ । ਆਇਸੁ ਕਰੀ ਗੁਰੂ 
ਬਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੨੪॥ ਹਰਖਤਿ ਹਇ ਤਿਨ ਭਲੋ ਬਨਾਇਵ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ 
ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਇਵਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਲਯਾਯੋ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਗੈ ਆਨਿ 
ਟਿਕਾਯੋ ॥ ੨੫॥ ਪੀਤਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਿ ਉਦਾਰਾ । ਰੁੰਚਿ ਸੋਂ ਕੀਨਸਿ 
ਖਾਨ ਅਹਾਰਦਾਸਠਿਕੇਸਮੇਤਤ੍ਿਪਤਾਏਕਰਿਪਖਾਰਿਪਟਪੌਂਛਿ ਸੁਹਾਏ' 
॥ ੨੬ ॥ ਤਿਸ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਗੁਰਦਜਾਲ । ਛਿਨਕ ਬਿਥੈ ਸਿਖ ਕੀਨਿ 
ਲਿਹਾਲ । ਕਰਯੋ ਕੁਚ ਢਾਂਕੇ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲੋ।ਮਾਰਗ ਬਿਥੈ ਸਿੱਖਯ ਬਹੁ ਮਿਲੋ॥ 
੨੭॥ ਕਰਤਿ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਨ ਜਾਤੋਂ । ਸਿੱਖਜ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਿਤ ਬਰੁਸਾਤੇ” । 
ਸ਼ੈਗਤਿ ਪਰ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਤੇ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲਾ॥੨੮॥ 
'ਮਨਹੁਂ ਕਾਮਨਾ ਚਿਤਵਹਿ ਕੋਇ । ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਹੋਇ । ਕਗੰਹ 
ਪ੍ਰੌਮ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵਹਿ,ਕੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਤਨ : ਪਹਿਰਾਵਹਿ॥੨੯॥ਕੋ ਅਪਨੇ 
ਘਰ ਬਿਖੈ ਉਤਾਰਹਿ । ਪੀਤਿ ਧਰਹਿ ਕੋ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਹਿ। ਨਹਿੰ ਠਹਿਰੈਂ 
ਪੁਨ ਗਮਨੇਂ ਜਾਹਿ । ਲਸ਼ਕਰ ਮੈਗ ਚਲਤਿ ਉਤਸਾਹਿ ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਨਾ 
ਮਹਿ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇ।ਕਿਸੂ ਬਾਨ ਗੁਰੁ ਬੀਚ ਰਹਾਇਂ । ਕਬਿਹੂੰ ਸਿਖ ਪ੍ੋਮੀ 
ਕੋ ਦੇਖਿ ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਉਤਰਹਿੰ 'ਅਵਿਰੇਖਿ॥੩੧॥ਇਮ ਕੌਤਿਕ ਦਿਨ 
ਮਹਿ ਗੋਸਾਈਂ । ਵਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ” । ਸਭਿ ਕੋ ਡੇਰਾ ਵਹਿਰ 
ਉਤਾਰਆਪਗੁਰੂਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪਗ ਧਾਰਾ॥੩੨॥ __ ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰ 
ਮਸੈਦ । ਬਸਹਿ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਬਿਲੰਦ । ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਧ ਬਹੁ 

_ਝਲ ਕੀ ।ਬਡੀ ਲਾਲਸਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ॥ ੩੩ ॥ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ 
ਸਦਨ ਬਾਰਾ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਏਕ ਪ੍ਰਧੀਕ ਸੁਧਾਰ।ਆਸਤਰਨ ਸੋ ਛਾਦਨਿ 
ਕਰਯੋ । ਸੋਜਬੈਦ ਸੈਗ ਕਸਿ ਕਰਿ ਧਰਯੋ ॥ ੩੪॥ ਤਿਸ ਕਉ ਪੂਜਹਿ 
ਮੈਝ ਸਕਾਰੇ । ਰਿਦੇਂ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਇਮ ਧਾਰੇ ਇਸ ਉਪਰ ਜਬਿ ਆਨਿ 

_ ਬਿਗਾਜੇਂ। ਤਬਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਜੇ-॥ ੩੫ ॥ ਤੂਲ" ਸੁਧਾਰੇ ਅਪਨੇ 
ਹਾਬ। ਪੁਨ ਕਾਤਜੋ ਦੂਖਮ ਹਿਤ ਸਾਥ । ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿ ਸੋ ਬਸਤ੍ਰ ਬੁਨਾਵਾਂ । 
ਗੁਰ ਹਿਤ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਕਣ ਬਨਾਵਾਂ ॥ ੩੬॥ ਧੂਪ ਦੀਪ ਪੂਜਾ ̀ਨਿਤ ਕਗੈ 
“ੋਡ ਨੀਕ ਬਸਤ ਨਾਲ ਪੂੰਬੇ ਹੱਥ ਧੇਕੇ । “ਵਰੋਸਾਂਵਦੇ । “ਦੇਖ ਕੇ, ਪਮੈਂਦ ਕਰਕੇ । “ਸਾਰੇ 
ਦਲ (ਸਹਿਤ) । “ਰੂਈ । <ਉਣਫਾਇਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੨੩੯) ਰਾਂਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੪. 
ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਧਯਾਨ ਪੁਨ ਧਰੈ ।-ਆਰਬਲਾ ਮਮ ਭਈ ਬਿਤੀਤ। ਨਿਤ 
ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਹਿ ਗੁਰੂ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੩੭॥ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿ ਗੁਰ ਮਮ ਘਰ ਆਵੇਂ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਖਕ ਪਰ ਬੈਠਿ ਸੁਹਾਵੈ।ਪਹਿਰਹਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਮਮ ਹਾਥ। ਕਰਹਿ 
ਅਹਾਰ ਇਹਾਂ ਗੁਰ ਨਾਬ-॥ ੩੮ ॥ ਲਖਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । 
ਲੀਨਸਿ ਤਿਸ ਘਰ ਕੋ ਮਗ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਜਾਇ ਠਾਂਢਿ ਹੋਏ ਤਿਸ ਪੌਰ। 
ਸੁਧਿ ਭੋਜੀ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਠੌਰ” ॥ ੩੯ ॥ ਹਰਿਬਰਾਇਂ ਸੁਨਿ ਤੂਰਨ 
ਆਈ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਗਹਿ ਕਰਿ ਲਪਟਾਈ ।“ਆਜ ਘਰੀ ਪਰ ਮੈਂ _ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਰਵੀ ਆਸ ਹਮਾਰੀ? ॥ ੪੦ । ਭਿਸ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪਰ 
ਆਨਿ ਬਿਠਾਏ । ਹਰਖੜਿ ਚਾਰੁ ਬਸਤ੍ਰ ਨਿਕਸਾਏ । ਅਪਨੇ ਕਰ ਤੇ ਕਰੇ 
ਬਨਾਵੀਨ।ਪ੍ਰੋਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਕਿਯ ਪਹਿਰਾਵਨ॥੪੧ਧੂਪ,ਦੀ੫,ਨਈਬੇਦ” 
ਸੁਧਾਰਾਂ । ਕਰਿ ਪੂਜਨ 'ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ । ਤਬਿ ਸੋ ਬਿਰਧਾ ਭਈ 

। ਖੂਰਯੋ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੪੨॥ ਭਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਦ ਗਦ 
ਬਾਨੀ । ਨਹਿ ਉਸਤਤਿ ਮੁਖ ਜਾਇ ਬਖਾਨੀ । ਨੌਤਨਿ ਜਲ ਅਲੰਦ 
ਭਰਿ ਆਵਾ । ਹਰਖਤਿ ਰੈਕ ਮਨਹੁ ਧਨ ਪਾਵਾ ॥ ੪੩॥ ਜਥਾ ਚੈਦ ਕੋ ਪਿਖਹਿ ਚਕੋਰ । ਇਕ ਟਕ ਦੇਖਤਿ ਗੁਰ ਪਗ ਓਰ । ਕਿਪਾ ਨਿਧਾਨ 
ਪ੍ਰੋਮ ਤਿਸ ਹੇਰਾ । ਉਮਡਜੋ ਇਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੋਰਾ ॥ ੪੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਕਹਿ ਮਯੁਰ ਸੁਨਾਯਹੁ। “ਤਵ ਕਾਰਨ ਮੈ' ਇਸ ਥਲ ਆਯਹੁ । ਤੋਹਿ ਪਰਮ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਯਹੁ । ਭਾਉ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੋ ਲਲਚਾਯਹੁ ॥ ੪੫ ॥ ਕਰੜੋ 
ਮਨੌਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਾ । ਸਦਨ ਬਿਠਾਇ ਮੋਹਿ ਕਹੁ ਜੋਵਾ। ਅਬਿ ਤੇਰੇ ਉਰ ਲਾਲਸ ਜੋਈ । ਜਾਚਿ ਲੇਹੁ, ਮੈਂ ਦੇਵੇਂ ਸੋਈ” ॥ ੪੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿੱਧਾ 
ਭਈ ਅਧੀਨ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਜਾਚਨਿ ਕੀਨਿ । “ਰਾਵਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਨਿਤ ਪਾਵੋਂ । ਜਬਿ ਲਗਿ ਤਨ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਾਵੋਂ ॥ ੪੭॥ ਦਿਹੀ ਆਸ਼ 
ਮੋਰੀ ਸੋ ਦੀਜੈ। ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿ ਹਰਖੀਜੈ”। ਸੁਨਿ ਅਦਭੁਤ 
ਬਾਨੀ ਤਿਸ ਕੋਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੇਰੀ ॥ ੪੮॥ “ਦੁਰਲਭ 
ਬਰ ਜਾਚਨ ਕੋ ਕੀਨਾ।ਪੇਮ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਨਾਜਬਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ 
ਠਾਨਹਿਂ ਧਯਾਨ । ਤਬਿ ਉਰ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨਿ”॥ ੪੯ ॥ ਬਸੀ 
ਪ੍ੋਮ ਕੋ ਹੁਇ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ ਜਾਚਨਾ ਜਾਨੀ।ਦਿਯੋ ਅਨੰਦ 
“ਮਰੇ ਹੱਥੇ । ( ਅ) ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ । ਦੌਜਿਸ ਥਾਂ [ ਮਾਈ) ਸੀ) 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੋਂ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ! ( ੪੨੪੦ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਔੰਸੂ ੫, 

ਤਿਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਰਯੋ ਉਧਾਰ ॥ ੫੦ ॥ ਬਡਭਾਗਾ 

ਹਰਖੀ ਬਰ ਪਾਂਇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਇ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੇਮ ਗੁਰੂ 
ਮਨ ਮਾਨੋ । ਕੜੋਂ ਨ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕੋ ਕੱਲਯਾਨੋ ॥੫੧॥ ਇਤਿ ਗ੍ਹੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੈ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨੀ ਬ੍ਰਿੰਧਾ ਕੋਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰਥੋ ਅ੩4੪॥ 

੫. ਢਾਕੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ] । 
ਦੋਹਰ ॥ ਨਾਮ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੋ ਬਡੋ ਮਸ਼ੈਦ ਸੁ ਦੇਸ਼ ! ਹੁਤੀ ਨਗਰ ਕੀ 
ਸੈਗਤਾਂ ਲੀਨਿ ਸਕੇਲ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ 

ਆਗਵਨੂ । ਰੁਚਿਰ ਅਕੋਰਨਿ ਲੋ ਨਿਜ ਭਵਨ੍ਹ । ਚੋਂਪਤਿ ਚਿਤ 

ਚਾਹਤਿ ਦਰਸਾਵਨ” । ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲ ਹੇਰਿ ਪਗ ਪਾਵਨ ॥ ੨ ॥ ਸਭਿ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਸਗਤਿ ਰਾਸ । ਆਗੈ ਹੋਇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸਗਾਵਤਿ ਸ਼ਬਦ 

ਪ੍ਰਮ ਗੁਰੁ ਮਾਤੇ।ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲਬੂੰਦਨ ਜਾਤੋਂ” ॥੩॥ਸਨੇਂ ਸਨੋ ਸਭਿ ਚਲਿ 
ਕਰਿ ਆਏ । ਪਰਮ ਪੀਤਿ ਪਾਇਨ ਲਪਟਾਏ। ਅਰਪਨ 'ਕੀਨਿ ਅਕੋਰ 

ਅਨੇਕ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਜ਼ਲਧਿ ਵਿਵੇਕ ॥ ੪॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵਤਿ 
ਬਲਿਹਾਰੀ।ਬਦਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਆਇਸ ਪਾਇਿ ਬੈਠਿ ਸਭਿ 

ਗਏ । ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਗਾਵਤਿ ਭਏ ॥੫॥ਕਰਯੋ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਚਿਰਕਾਲ। 

ਸਨਿ ਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਘੀਰ ਐਸੇ ਕਹਿ ਵਾਕਾਂ ।.“ਮਮ 
ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕੋਠਾ ਢਾਕਾ ॥ ੬ ॥ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਮਹਿ ਭਜਨ ਸੁਨਾਯਹੁ । 

ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਰਿਦਾ ਰਿਾਯਹੁ? । ਤਬਿ ਉਠਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਰਾਸ। 
ਜਿਨ ਮਹੁੰ ਅੱਗ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ॥7 ॥ ਦੀਪਕ ਬਾਰਿ ਆਰਤੀ ਕਰੀ । ਧੂਪ 

ਧਖਾਇ ਅਗਾਰੀ ਧਰੀ । ਫੁਲਨਿ ਮਾਲਾ ਗਰ ਪਹਿਰਾਈ । ਅਧਿਕ ਸਗੈਧੈਂ 
ਦਢਿਗ ਛਿਰਕਾਈ ॥੮ ॥ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਾਵਨ ਗਹਿ ਹਾਥ । ਕਰੇ ਪਖਾਰਨਿ 
ਸੁਭ ਜਲ ਸਾਘਪੁਨ ਪਟ ਸੋਂ ਪੈਂਛੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤ।ਲੇ ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤ;ਹਰਖਤਿ 
ਚੀਤ ॥ ੯ ॥ ਦੇਖਿ ਭਾਉ 'ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਂਨਾਂ । “ਹਮ ਨੇ ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰੰਮ 

ਪਛਾਨ।ਤਿਸ ਕੋ“ ਬਸਿ ਹਇ ਇਤ ਚਲਿ ਆਏ।ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਤੋਂ ਸਭਿ ਬਨਿ 
ਆਏ ॥ ੧੦ ॥ ਅਬਿ ਧਮਸਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਹੁ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਤਹਿ ਸੈਤ 
ਫਿਕਾਵਹੂ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਮਿਲਹੁ ̀ਸਿੱਖਰ ਮਮ ਪਜਾਰੇ। ਕਰਹ ਕੀਰਤਨ 

“ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ । “ਵਗਦੀਆਂ। “ਖਜ਼ਾਨਾ । “ਤਿਸ (ਪੇਮ) ਦੇ। 
#ਪਾ:-ਭਦ ਤਿਆਰ ਤਯਾਗ ਨਿਜ ਭਵਨੂੰ । (੨) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਆਇ ਤਜਿ ਭਵਨੂੰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੪੧) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਮੂ ੫, 

ਸ਼੍ਰੋਯ' ਤੁਮਾਰੇ॥ ੧੧॥ ਜੋੜ ਕਰਹੁ ਪਰਬਨਿ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਹ 
`ਸੰਭਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ? । ਸੁਨਿ ਸੈਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਨੰਮ੍ਰੀ 
ਹੁਇ ਮਾਨੀ॥੧੨॥ ਮਥਰਾ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸਭਿ ਤਤਕਾਲਗਧ੍ਮਸਾਲਾ ਤਹਿ 
ਰਵੀ ਬਿਸਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਧੀਰ । ਪਠਜੋ ਹੁਤੋ ਅਲ- 
ਮਸਤ ਫਕੀਰ ॥ ੧੩ ॥ ਪ੍ਥਮ ਕਥਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਭਿ ਆਏ।ਜਥਾ ਕਾਜ 
ਤਿਨ ਤਹਾਂ ਬਨਾਏ । ਹੁਤੋ ਤਿਸੀ ਕੋ ਪੋਤਾ ਚੇਲਾ।ਮਿਲਤਿ ਸਭਿਨਿ ਜਹਿਂ 
ਸੈਗਤਿ ਮੇਲਾ ॥ ੧੪ ॥ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਖਹਿੰ ਨਾਮੁ । ਢ਼ਾਕੇ ਬਿਖੇ ਬਸਹਿ 
ਸ਼ੁਭ ਧਾਮ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਰਰਾਇ ਹੁਕਮ ਕੋ ਪਾਇ । ਬਸੜ੍ਹਨਿ ਕੀ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਬਨਿਵਾਇ ॥ ੧੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਭੇਜਤਿ ਸੋ ਰਹੈ । ਇਹ ਜੇਵਾ ਨਿਤ 
ਸਾਂਭਤਿ ਅਹੈ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸੁਖਮ ਮਹਾਂ । ਬਹੁ ਮੋਲੋਂ ਪਟ ਲੋ ਕਰਿ 
ਤਹਾਂ ॥ ੧੬॥ ਹਿਤ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਠਾਵਹਿ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਤਹਾਂ 
ਰਹਾਵਹਿ । ਆਦਿ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੈਦ । ਤਿਹ ਸੋਂ ਕੋਧਤਿ ਰਹਤਿ 
ਬਿਲੀਦ ॥੧੭॥ ਰਿਸ ਧਰਿ ਕਈ ਬਾਰ ਲਰ ਪਰੈਂ । ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ5ਬੈਰ 
ਕੋ ਕਰੇਂ । ਇਕ-ਅੰਗੀ ਉਨ ਮੱਤ ਫਕੀਰਾਂ । ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਿ ਧੀਚ' 
॥ ੧੮ ॥ ਸੈਗਤਿ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ । ਨਾਲਸ਼” ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਾਸ । 
“ਹੈ ਪ੍ਭੁ ਜੀ ! ਇਹ ਨੱਥਾ ਭਾਈ । ਹਮ ਸੋਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਲਰਾਈ 
॥ ੧੬॥ ਮੈਗਤਿ ਅਪਰ ਮਸ਼ੈਦਨਿ ਸੈਗ । ਨਹਿ ਕਯੋਂਹੁੰ ਗਖਤਿ ਰਸ ਰੈਗ। 

_ਬਹੁ ਦੁਰਬਚਨ ਕਹਤਿ ਹੀ ਰਹੈਸਨਿ ਲਖਿ ਸੈਤ ਸਕਲ ਹੀ ਸ਼ਹੈਂ॥੨੦॥ 
ਗੁਰ ਕੋ ਕਰੇ ਮਸੈਦ ਮਹਾਂਨ । ਨਹਿ ਰਾਖਤਿ ਇਹੁ ਫ਼ਿਸ ਕੀ ਆਨਿ । 
ਦੀ ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸੇ । “ਨੱਥਾ ਨਿਤ ਹਜ਼ੂਰ ਮਮ ਬਸੈ॥੨੧॥ਨਹਿਂ 
ਮਮ ਢਿਗ ਕਿਹ ਦੇਤਿ ਦਿਖਾਈ' । ਢਾਕੇ ਬਿਬੋ ਸੁ ਆਪ ਲਖਾਈ” । 

ਰਹਹਿ ਨਿਤ ਗਾਰੀ । ਖ਼ੈਗਤਿ ਮੈਗ ਨ ਭਲੋ ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੩॥ ਸਿੱਖੜਨਿ 
ਕੀ ਸਲਾਹ ਨਹਿ ਲੇਵਹਿ । ਜੋ ਮੁਖ ਆਵਤਿ ਸੋ ਬਕ ਦੇਵਹਿ-? । ਸੁਨਿ 

`ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । “ਚੇਲੇ ਦਾ ਦੇਲਾ । ਇਕ (ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ) ਪੱਖ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮਸਤ 
ਫਕੀਰ । “ਫਰਯਾਦ । “ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ । 5ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਆਂਪ ਨੂੰ ਲਖਾਂਵਦਾ ਹੈ । ਰ 



( ੪੨੪੨ । ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੫. 

ਭਾਈ ਨੱਬੇ ਬਚ ਬੋਲੋ ਮਹ ਧੀ ਕ ਰੌੜਐਅੰਤ ਹਲ ॥੨੪॥ ਅਰਲ 
ਬਰਲ ਬਹੁ ਬਦਨ ਉਚਾਰੀ/ਸੈਂਇਨ ਕੋ ਕਬਿ ਦਈ ਨ ਗਾਰੀ?ਸੁਠਿਸ਼੍ਹੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਹ ਬਿਗਸਾਏ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਕਲ ਮੁਸਕਾਏ ॥ ੨੫ ॥ “ਮਰਿ 
“੩੦੬੦ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿਗੁਰਨਿਸੁਨਾਵਹਿ ਮੈਂ ਨ ਉਚਾਰਤਿ।ਤਥਿ 

ਤੋਗਬਹਾਦਰਿ ਕਹਜੋ। “ਇਸਕੋ ਇਮ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਲਹਕੋ॥੨੬॥ ਭਾਈ 
ਨੰਥਾ ਦੇ ਜਬਿ ਗਾਰੀ । ਤਮ ਤਬਿ ਜਾਨਹੁ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ। ਇਸਕੇ ਉਰ 
ਲਹ. ਦਿ ਉਨ," ਪਲੀ 
ਗਿਲਾਸੁਠਤਿ ਇਸਬੈਨ।ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨ।ਇਹੁ ਦਧਾਉਨਮੱਤ 
ਫਕੀਰ । ਸੂਧੀ ਬਾਤ ਭਨਤਿ ਉਰ ਧੀਰ ॥ ੨੮ ॥ ਇਕ _ਅੰਗੀ' ਸੂਧੈ ਮਗ 
ਪਰਿਓ । ਨਹੀਂ ਕੁਟਿਲ ਪਨ ਕੌ ਮਨ ਧਰਿਓ । ਮਾਨੈ ਬਚਨ ਸਾਚ ਨਿਤ 
ਮੇਰਾ । ਚਢਕੋ ਰੈਗ ਅਨੁਰਾਗ ਬਡੇਰਾ ॥ ੨੯॥ ਸੈਗਤਿ ਸਹਿਤ ਮਸੈਦ ਜਿ 
ਅਹੋ। ਸੁਨਤਿ ਬਾਕ ਉਰ ਛੋਕ ਨ ਲਹੋਂ। ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇਹ ਸੈਗ ਕਰੋ । 
ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਮਮ ਬਚ ਮਨ ਧਰੋ॥ ੩੦ ॥ ਨਹੀ ਕੁਟਲਤਾ ਧਾਰਨਿ ਕਰੀ- 
ਅਹਿ।ਰਿਦੈ ਸਰਲਤਾ ਸਦ ਅਨੁਸਰੀਅਹਿ। ਮਲ ਬਿਕਾਰ ਉਰ ਤੇ ਪਰ- 
ਹਰੀਂਅਹਿ । ਗੁਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰੋਗ ਕੋ ਧਰੀਅਹਿ ॥ ੩੧ ॥ ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਸਿਮਰਨ [ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੋਧਨ ਨਿਰਵਰੀਅਹਿ। ਭਵ 
ਸਾਗਰ ਦਸ਼ਤਰ ਕੋ ਤਰੀਅਹਿ।ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਬਿਚਰੀਅਹਿ? ॥ 
੩੨॥ ਇਮ ਸ਼ੈਗਤਿ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸਭਿ ਸਿੱਖੰਨਿ ਕੋ ਹਤੇ ਕਲੋਸ਼। 
ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਤਹਿਂ ਬਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ॥ 
੩੩॥ ਪੁਨਹ ਕੂਚ ਕਰਿਬੇ ਕੀ ਤਜਾਰੀ। ਆਇਸੁ ਦਾਸੀਨ ਪਾਸ ਉਚਾਰੀ। 

ਕਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਕਜ ਪਗ ਪਰੀ । ਜੁਗਲ ਬਿਲੋਂਚਨ ਆਸੁੰ ਝਰੀ” । “ਹੇ 
ਪ੍ਰਭੁ ! ਸੁਨੋ ਕੂਚ ਮੈਂ ਆਈ । ਉਰ ਜੋਸੇ ਅਭਿਲਾਖ ਬਸਾਈ ॥ ੩੫॥ 
ਸੈ ਮੈਂ ਜਾਚੀ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸ । ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼'। ਮੋਰ 
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤਿਗੁਰੁ ਸਦ ਇਹਾਂ ਬਸੀਜੈ! ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨਿ 
ਅਕਲੋ' ਸੱਖਣੇ । [ਧੀ=ਬੱਧੀ । ਰੌੜ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਦਾਨ । ਭਾਵ ਸੱਖਣਾ | 

੧ਗੁੱਸਾ । ਭਾਵ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ । $ਹੈਬੂ ਕੇਰਦੀ ਹੈ । “ਪ੍ਰਗਟ । 
#ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲੀਲ ਪਾਠਾਂਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਲੀਲ 

“ਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ` ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਰਜ । ( ੪੨੪੩ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਐ ੫, 

ਕੰਚ ਕਹੜੋ ਐਮ ਬਹੁ ਤੇਗ ਤਿਸ ਤੇ ਹਮ ਆਏ ਘਰ ਹੇਰੇ। ਬ੍ਰਿੱਧ ਭਈ 
ਬਯ ਗਈ ਬਿਤੀਤ। ਪੁਨ ਸ਼ੁਕ ਗਤਿ" ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤੁਵ ਨੀਤ ॥ ੩੭ ॥ ਹਮ 
ਕਰਨੇ ਅਥਿ ਕਾਜ ਘਨੇਰੇ । ਤਵ ਆਇਸੁ ਤੇਂ ਜਾਹਿ ਅਗੇਰੇ । ਲਿਹ 
ਲਿਖਾਇ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਰ । ਹੈ ਅਬਿ ਜਬਾ ਸਚੀਰ ਸ਼ਰੀਰ॥ ੩੮ ॥ ਭਿਸ 
<ਧਕ ਪਰ ਰਾਖਿ ਟਿਕਾਇ।ਹੁਇ ਪੁਨੀਤ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਭਾਇ।ਜਥਾ ਕਰੀ 
ਅਥਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾਂ । ਤਥਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਨਿ ਮਮ ਦੂਜਾ ॥੩੯॥ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੇ ਫਲ ਕੌ ਪਾਇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਝ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਜਾਇੰ॥ਸ਼ਨਿ ਉਰ ਹਰਖੀ 
ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਈ । ਜਾਇ ਚਿਤੇਰੇ ਕਉ ਲੋ ਆਈ ॥ ੪੦ ॥ ਬਹੁ ਬਨ ਦੇ 
ਕਰਿ ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਇ । “ਜੂਥਾ ਜੋਗ _ਪਿਖਿ ਲਿਖਹੁ ਬਨਾਇ” । ਚੜੁਰ 
ਚਿਤੇਰਾ ਕਰ ਚਿਤ ਚਾਉ ।ਬੈਠਿ ਨਿਕਟਿ ਏਦਤਿ ਧਰਿ ਭਾਊ॥੪੧॥ਅੰਗ 
ਸੁ ਬਸਤ ਸਜੇ ਹੈ' ਜੇਗਧਰੇ ਪ੍ਰੋਮ ਕੋ ਲਿਖ ਕਰਿ ਤੈਂਸੇਬਦਨ ਪ੍ਫੁੱਲਿਤਿ 
ਕਮਲ ਸਮਾਨਾ । ਰਚਚਿਰ ਬਿਲੌਚਨਿ ਕਿਪਾ ਨਿਯਾਨਾ ॥੪੨॥ ਨਹਿ ਲਿਖ 
'ਸਕਯੋ' ਰਹਕੋ ਪਛੁਤਾਈ । ਤਬਿ ਸੋ ਕਲਮ ਗਹੀ ਗਤਿ ਦਾਈ । ਅਪਨਿ 
ਹਾਥ ਤੋ ਮੁਖ ਕੋ ਲਿਖਯੋ। ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ ਜਿਨ ਜਿਨ ਪਿਖਜੋ ॥ ੪੩ ॥ 
ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਕੋ ਦਈ। ਭਰੀ ਅਨੰਦ ਸੋ ਸਦਰ ਲਈ । ਪਿਖਨਿ 
ਲਗੀ ਦ੍ਗਿ ਆਰੈ ਸੋਇ। ਮੂਰਤਿ ਪਲਕ” ਮਿਲੀ ਹੈਂ ਦੋਇ ॥ ੪੪॥ ਪੁਨ 
ਦੇਖਤਿ ਦੋਨਹੁਂ ਖੁਲ ਗਈ । ਅਦਭੁਤ ਗਤਿ ਤੇ ਬਿਸਮਤ ਕੁਈ ।-ਗੁਰ 
ਮੂਰਤਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੇਤੀ- ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੋ ਰਿਦੇ ਕਰੈਤੀ॥ ੪੫ ॥ 
ਕਰੀ ਪੁਰਯਕ ਸਥਾਪਨ ਰੂਰੇ । ਮਨਹੁ ਆਪ ਬੈਠੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ । ਜਬਿ ਜਥਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਦਰਸਾਈ । ਲਗੀ ਪਲਕ ਪੁਨ ਖੁਲਤਿ ਆ ਪਲਕ 
ਸੀਤਲ ਰਿਦਾ ਕਰਜੋ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਜਤਿ ਹੀ ਹੁਲਸਾਯੋ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਤੇ ਹੁਇ ਬਿਦਾ । ਚਲੇ ਸਮੀਪ ਮਹੀਪੈ ਤਦਾ ॥ ੪੭ ॥ 

_ਸੈਗਤਿ ਬਿੰਦ ਮਸੈਦ ਅਨੌਦੇ । ਕਿਤਿਕ ਦੁਰ ਸੈਗ ਗੇ ਪਗ ਬੈਦੇ । ਸਭਿ 
“ਕਲਯਾਨ । "ਭਾਵ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ । ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਨਿਰੁਧ ਤੇ ਰਸ ਰੰਗ ਭਰੇ 
ਮਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਚਿਤੋਰਾ ਆਪ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ 
੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ । 
ਅਜ ਕਲ ਭੀ ਲੋਕੀ ਗੁਰ ਚਿੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਪੜੇ, ਘੋੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਹਣੇ ਰਚ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਉ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੧ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੪੪) ਰਾਸਿ ੧੨। ਮਕੂ ੬, 

ਕੌ ਦਿਯੋ ਹਟਾਇ ਪਿਛਾਰੀ । ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਿਵਕਾ ਅਸੁਵਾਰੀ ॥ ੪੮॥ ਰਾਜਾ 
ਸੁਨਿ ਆਗੇ ਚਲਿ ਆਵਾ। ਦੇਖਤਿ ਪਦ ਪਰ ਸੀਸ ਝਕਾਵਾ । ਲੜਾਇ 
ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਉਤਾਰੇ । ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥ ੪੯ ॥ 
ਇਤ ਸੀ ਗਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕੰਬ ਵਸ ਰੈ ਚ ਕੀ ਸਤਿ ਕੋ ਪਗ ਬਰਨ/ ਨਾਮ 
ਪੰਚਸੇ ਅੰਸੁ॥ ੫ ॥ [ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਲ ਰੁੜ੍ਹਨੋਂ ਬਚਾਇਆ] । 
ਚਕਰ ॥ ਅਈ ਪਲਾਤਿ-ਲਜਿੰਦ ਯੇ ਸਤਗਰ ਹਦ ਅਨਾਰ । ਦੇਗ 
ਬਾਜ਼ੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ॥੧॥ ਝੌਂਪਈ ॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਿਪ 
ਜਹਿ ਹਤਿ ਹੋਯੋ। ਰੈਗਾ ਮਾਟੀ ਨਗਰ ਸੁ ਜੋਯੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤ ਨਦ ਨਿਕਟਿ 
ਬਹੇਤਾ । ਚੌਰਾ ਚਾਰਹੁੰ ਕੋਸ ਚ਼ਲੰਤਾ" ॥ ੨॥ ਤਿਸ ਕੈ ਤਟ ਉਚੇ 
ਅਸਥਾਨ । ਡੇਰਾ ਕੀਨਸਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ । ਬਡ ਉਤੋਗ ਦਮਦਮਾ ਬਨਾ- 
ਇਆ । ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇਆ” ॥ ੩॥ ਉਪਰ ਤੇ ਕਰਿਕੈ 
ਇਕਸਾਰ । ਸੁੰਦਰ ਕਰਜੋ ਮਹਾਂ ਥਿਸਤਾਰ । ਰਚਿਰ ਬੈਗਲਾ ਤਹਿੰ ਬਨ- 
ਵਾਇ । ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ ॥੪॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੂਰ ਲਗਿ ਦੌਰਹਿ 
ਜਹਾਂ । ਜਲ ਕੀ ਸੈਲ ਬੈਠਿਬੇ ਤਹਾਂਂ। ਦਰ ਦੁਰ ਲਗਿ ਤੀਰ ਤਿਸੀ 
ਕੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਭੋਰਾ ਕੀਨਸਿ ਨੀਕੇ ॥੫॥ ਲਗੀ ਤਰੈਗਨਿ ਲੈਨ ਬਡੇਰੀ 
। ਝ੍ਰਿੰਦ ਮਤੇਗ ਖਰੇ ਪਗ ਬੇਰੀ”। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੈਬੂ ਲਗਵਾਏ। ਖਰੇ 
ਸੇਤ" ਦੰਖਹਿੰ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੬॥ ਤੋਪਨਿ ਕੀ ਪੰਗਤਿ ਕਰਿ ਖਰੀ । ਪਰਲੇ 
ਪਾਰ ਕੂਲ ਮੁਖ ਕਰੀਂ । ਤੁਪਕ ਜਮੂਰੇ ਗਨ ਚਲਵਾਏ । ਪਾਰ ਤੀਰ ਪਰ 
ਸ਼ਬਦ ਪੁਚਾਏ॥ ੭ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਿਸਲ?” ਸਿਵਰ ਸਭਿ ਕਰੇ । ਠੌਰ ਠੌਰ 
ਤੋਪਨਿ ਮੁਖ ਜਰੇ” । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਮਹੀਪਾਲਾ । ਪਠੀ ਸੈਨ ਠਦ ਤੀਰ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥੮॥ ਠਦ ਕੇ ਦੋਨਹੁ ਤਟ ਭਟ ਛਾਏ । ਬਜਹਿੰ ਦਮਾਮੇ ਪਰਹਿੰ 
ਸੁਨਾਏ । ਤੋਪਨਿ ਕੀ ਸ਼ਲਖੈਂ੯ ਚਲਿਵਾਵਤਿ। ਆਪ ਆਪਨੇ ਓਜ ਵਿਖਾ- 
ਵਤਿ॥੯॥ ਅਪਨੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ । ਮੰਤੁ ਕਰਤਿ ਭਾ” ਪਰਿਪ ਚਢਿ 
ਆਏ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਇਨ ਸਾਂਯਕਰਹੁ ਅਬਹਿ ਹਤਿ ਦਿਹੁ ਨਰ ਨਾਬ 

ਚਾਰ ਕੋਹ ਤਕ ਚੌੜਾ । “ਦੂਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਸਕੇ । “ਉਥੇ ਬੇਠਿਆਂ ਜਲ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ । 
“ਪੋਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗਲ । “ਚਿੱਟੇ । “ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਢਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । 

ਰਣ. ਆਖ _(% “ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਿਚ । 'ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਜੜੇ ਭਾਵ ਸਾਮ੍ਰੈਠੇ ਕੀਤੇ । ੯ਸ਼ਲਕਾਂ । "?ਸਲਾਹ 
ਕੀਤੀ ! #ਪਾ:-ਬਹੁ ਨਰ ਲਾਇ ਤੁਰਤ ਕਰਵਾਇਆ 1 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । (੪੨੪੫) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰ੧੬, 
॥ ੧੦॥ ਜਿਤਨੇ ਮੁੱਖੜ ਚਮੂੰ ਕੇ ਮਾੰਹੀ । ਪ੍ਰਾਨ ਸਮੇਤ ਤਜਹੁ ਇਨ 
ਨਾਂਹੀ'। ਐਸੀ ਕਰਹੁ ਨ ਹਟਿ ਪੁਨ ਆਵਹਿਂ। ਅਪਨੇ ਦੋਸ਼ ਰਹੈਂ ਡਰ- 
ਪਾਵਹਿੰ'॥ ੧੧॥ ਤਰਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੋ। ਮੰਤ੍ਰ ਜੈਤ੍ਰ ਕਰਿ ਸਰਬ 

ਰ ਸੈਆਰੋਂ। ਮਾਨਸਿੰਘ ਜਬਿ ਕੋ ਇਤ ਮਾਰਕੋ । ਨਹਿੰ ਕਿਨਹੂੰ ਆਵਨਿ ਮਨ 
ਰ ਧਾਰਜੋਂ ॥੧੨॥ ਇਹ ਜਵ ਕੋ ਹਮ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ” ? ਚਢਿ ਆਯੋ ਲੋ ਬਮੂੰ 
ਮਹਾਨ । ਨਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮਰੇ ਕੋ ਜਾਨਾ । ਕਾਮੱਖਕਾ ਕੋ ਬਡ ਬਰਦਾਨਾ'। 
੧੩ ॥ ਕੌ ਜੀਤਹਿ ਹਮ ਕੋ ਬਰਿਆਈ । ਪਵਹਿੰ ਮੰਝ ਦੇ ਸ਼ੱਤ ਖਪਾਈ?। 
ਇਮ ਕਹਿ ਰਚੇ ਉਪਾਇ ਬਿਸਾਲਾ। ਅਰੁ ਦਿੜ ਕਰੀ ਚਮੂੰ ਤੈਤਕਾਲਾ॥ 
੧੪ ॥ ਦੇਹਰਾ ॥ ਇਤ ਲਸ਼ਕਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਆਇ ਪਰੇ ਸਮਦਾਇ ।ਥਲ 
ਨੀਵੋਂ ਜਹਿੰ ਕੂਲ ਪਰ ਡੇਰੇ ਦਿਯੋ ਲਗਾਇ ॥ ੧੫॥ ਝੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦੁਇ 
ਦਿਨ ਜਥਿ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ।ਮਹਾਂ ਮੰਤ ਕੋ ਕਰਤਿ ਭਏ ਹੈਂ।'ਆਜ ਰਾਂਤੋ ਕੌ 
ਨਦ ਉਲਣਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਉਪਰ ਪਾਵਹ॥੧੬॥ ਸਭਿ ਕੌ ਹਤਿ 
ਹੁਦਿ ਜਾਹਿ ਸੁਖਾਰੇ। ਮਰਹਿ ਡੂਬ ਕਰਿ ਨੀਰ ਮਝਾਰੇ । ਬਹੁ ਮਰਿ ਜਾਹਿ 
ਰਗੰਹ ਕਛ ਥੋਰੇ। ਡਰ ਉਰ ਧਰਿ ਭਾਗਹਿ ਘਰ ਓਰੇ? ॥੧੭।। ਇਹ ਮਸ- 

_ ਲਤ ਜਝਿ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਚੀਨਸਿ। ਕਰੜੋ 
ਬਿਚਾਰਨਿ-ਇਨ ਹੁਇ ਮਰਨਾ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਯੋ ਮਮ ਸ਼ਰਨਾ ॥ 
੧੮ ॥ ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਹਮ ਕੋ ਲਾਜ।ਹਮਰੇ ਜੋਰ ਕਰਯੋ ਚਹਿ ਕਾਜਜੋ ਨ 
ਕਰਹਿ ਇਸ ਛਿਨ ਰਖਵਾਰੀ । ਨਹਿ ਉਬਰੈ ਮ੍ਤੁ ਹੁਇ; ਕੈ ਹਾਰੀਂ#-॥ 
੧੯॥ਸਿੱਖਰਨਿ ਬਤਸਲ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰ।ਨਿਕਟਿ ਆਪਨੌ ਦਾਸ ਹਕਾਰਾ। 
ਕਹਜੋ ਕਿ “ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਜਾਵਹੁਹਮਰੇ ਭਾਖੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਹ॥੨੦॥ 
-ਨੀਚੇਥਲ ਭੋਗ ਉਠਵਾਵਹ/ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਊਚੇ ਥਲ ਪਾਵਹੁ।ਦਿਵਸ ਜਾਮ 
ਇਕ ਅਬਿ ਹੈ ਰਹਯੋ।ਤੂਰਨ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੋ ਕਹਜੋ ॥੨੧॥ ਨਿੰਮਿ੍ਿ ਸਥਾਨ 
ਨ ਝੇਰੇ ਕਰੀਅਹਿ । ਸੁਧ ਕਰਿ ਸਗਰੀ ਜ਼ਮੂੰ ਉਠਰੀਅਹਿ। ਜੋ ਕਰਿ ਨਿਸ 
ਮੈਂ ਬਸਹੁ ਤਹਾਂ ਹੀ। ਅਸ ਨ ਹੋਇ ਡੁਬਿ ਜਲ ਮਾਂਹੀ- 1॥੨੨॥ ਸੈਵਕ 

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਵਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ । “ਡਰਕੇ । ਇਹ ਵਾਕ ਹੀ ਲਈ ਹਿਤ ਲੀਨ 
ਥੋੜਾ ਰੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ̀  ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ । ਦਇਹ ਮੁਰੰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ 
ਨੂ ਨਹਂ ਜਣਦ। "ਜੂੰ ਵਰ ਦੱਤਾ ਹੋਰ ਹਪਬਸ਼ਨਸਿੰਘੀਅਰ ਜਾਏ ਜਂ ਹਰ ਜਾਵਾ । 

" 
ਕਲ 



ਸਰਪਰ ਕਰੂਕ ਪਲਨਏ। ਜੰਤ ਉਮਜਾਲਨ ਦੀ ਮਾਤ ॥ ੨੪ ਮ ਜਰ 
ਕੋ ਬਾਕ-ਉਠਾਵਹੁ ਝੋਰੇ । ਜਾਇ ਕਰੋ ਉਚੇ ਥਲ ਹੇਰੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਐਸੀ 
ਹੋਇ ਨ ਜਾਇ। ਜਲ ਨਦ ਕੋ ਦਲ ਦੇਂਦ ਬਹਾਇ-? ॥ ੨੪ ॥ ਹਿੰਦਨਿ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ , ਤਤਛਿਨ ਉਚੀ ਠੌਰ ਨਿਹਾਰੀ । ਤੁਰਨ ਸਿੰਵਰ 
ਕਰਯੋ ਤਬਿ ਜਾਈ । ਅਲਪ ਬਡੀ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਉਠਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਸ਼ਨਜੋਂ 
ਤੁਰਕ ਗਨ ਮੂਵ ਮਹਾਨੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਨ ਸਾਚੇ ਮਾਨੋ । ਕ੍ਯਾ ਕਾਚੀ 
ਹਿੰਦਨਿ ਮਤਿ ਅਹੈਂਬਹਿਕਤਿ ਸਭਿ ਜੈਸੇ ਇਕ ਕਹੈ ॥੨੬/ਦੋਇ ਦਿਵਸ 

_ ਕੇ ਉਤਰੇ ਇਹਾਂ । ਕਹੁ ਨੁਕਸਾਨ ਭਯੋ ਕਿਸ ਕਹਾਂ ? ਇਕ ਕੋ ਗੁਰ 
ਅਪਨੋ ਠਹਿਰਾਯੋ । ਤਿਸਨੇ ਬਹੁ ਰਾਜਾ ਬਹਿਕਾਯੋ॥ ੨੭ ॥ ਹਮ ਤੇ ਜਾਇ 
ਉਠਾਇ ਨ ਡੇਗਾਂ । ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਕੋ ਬਲ ਹੇਰਾ” । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ 
ਬਾਕ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਤਰਕਤਿ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਮੁਸਕਾਵੈਂ ॥ ੨੮ ॥ ਹਿੰਦੂ ਨ੍ਿਪ ਜੋ 
ਚਮੂੰ ਸਮਤ । ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਖਿ ਭੇਤ" । ਸਭਿਹਿਨਿ ਡੇਰੇ ਦੂਰ 
ਉਠਾਏ । ਉਚੀ ਠੌਰ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਛਾਏ॥੨੯॥ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾਂ 
ਕਰੇ ਹੈਂ । ਨਿਜ ਸੁਖ ਹਿਤ ਉਰ ਭਾਉ ਧਰੇ ਹੈਂ । ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਭਯੋ ਅੰਧ- 
ਕਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਨਿਸਾ ਮਹੁੰ ਬਿਨਾ ਸੈਭਾਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਨਰ 
ਆਏ । ਮੌਤ ਸਾਧਿਕੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਯਾਏ । ਕਰਕ ਉਚਾਰਨਿ ਕੋ ਜਿਸ 
ਕਾਲਾ। ਢੋਲਕ ਡਮਰ ਬਜਾਂਇ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੩੧॥ ਬਲੀ ਦਈ ਤੇ ਅਟਕ 
ਪ੍ਰਵਾਹੂ” । ਉਛੱਲਿ ਬਹਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਮਾਂਹੂ। ਉਲਟਯੋ ਜਲ ਕੋ ਬੇਗ 
ਥਿਸਾਲਾ । ਬਹੇ ਤੁਰਕ ਜੁੜਿ ਆਯੁਧ ਜਾਲਾ॥੩੨॥ ਕੇਤਿਕ ਤੁਰਤ ਬੂਡਿ 
ਮਰਿ ਗਏ। ਕੌ ਤਰ ਕਰਿ ਊਚੇ ਥਲ ਬਏ।ਰਣ ਸਾਮਿੱਗੀ ਅਧਿਕ ਬਹਾਈ 
। ਰੌਗ ਪਰਜੋ ਬੋਲਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੩॥ ਕੋ ਕ੍ਰਾਤਾ ਕੌ ਭ੍ਰਾਤ ਬੁਲਾਵੈ । 
ਕੋ ਕਿਤ ਬਿਰਯੋ ਬਹਜੋਂ ਕੋ ਜਾਵੈ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਖੜਗ 
ਸਿਪਰ ਨਹਿ ਦੇਖਤਿ ਭਏ ॥ ੩੪ ॥ ਸ਼ਸਤ੍ ਬਸਤ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਧ ਨਾਂਹੀ । 
ਕੌ ਕੋ ਬਚੇ ਬਹੇ ਕੌ ਮਾਂਹੀ'। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਭਯੋ । ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ 
ਦਲ ਵੋ ਇਸ 6੫ 2 ਲਲਿਤ ਕਿ ਵਾਸਾ ਉਸ ਗੜਿਦਓ 
ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਅਯੋ । “ਤਹ ਤ੍ਰਾਹ' ਕਰਿ ਕੈ ਬਿਕੁਲਾਇਵ ।“ਰਾਖਹੁ 
“ਰੇਤ ਜਾਣਕੇ। “ਅਟਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਹ । “ਵਿੱਚ (ਹੜ੍ਹ ਦੇ) ਰੁੜ ਗਏ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੨੪੭ ) ਥਾਸਿ ੧੨। ਅੰਹੂ 2, 

ਪਭ ਦਲ ਜਲਹਿ ਬਹਾਇਵ॥੩੬ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧਿ ਕਰੀ। 
ਕੰ ਸੈਨਾ ਨੀਚੇ ਥਲ ਪਰੀ ? ਉ ਬਲ ਜਲ ਜਾਇ ਨ ਕੈਜ। ਤਿਨ ਕੋ 
ਮੰਤ੍ਰ ਨਿਫਲ ਹੈਰੈ ਐਸੇ ੩੭॥ ਅਬਿ ਨਹਿ ਉਲਾੱਟਹਿ ਨਦ, ਹਟਿ ਰਹੈ' । 
ਬਹੇ ਸ ਬਹੇ ਅਬਹਿ ਨਹਿੰ ਬਹੈਂ””। ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਹਟਿ ਕੈਂ ਦਰੀਆਉ। , 
ਥਿਰਨੇ ਜਾਇ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ /੩੮॥ ਨੀਠ-ਨੀਠ ਹੋਈ ਵੁਨਸਾਓ/ 
ਸਭਿ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਂ ਡਰ ਧਾਰਿ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ੬== “4 ਆਏ। 
ਜਾਮਨਿ ਕੌ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਏ।੨੯॥ “ਦੇਸ਼ ਕਮਰੂ ਸਾਧ ਕੈਸ 'ਮੰਤ੍ਰਨਿ 
ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਤਿ ਜੇ ਐਸੇ। ਹਥਿਆਰਨਿ ਕੀਂ ਨਹੀਂ ਲਕਾਈਕਹਾਂ ਕਥਹਿ 
ਇਹ ਚਮੂੰ ਪਲਾਈ? ਕਿਸ ਜਿਤ ਗੇ ਰੀਲਲਾਲ ਲਾਗਾ ਅਖੀ ਦਈ 
ਬੈਠੇ ਗਰਨਾਥ । ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਦ ਧੀਰ ਉਰ ਟਾਰੀ । ਕਯਾ ਅਬਿ ਕਗੰਹ” 
ਸਲਾਹ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੪੧॥ ਕਰਿ ਖੈਦਨ ਸਭਿ ਹੀ ਢਿਗ ਬੈਸੇ । ਨਿਸਾ 

_ਬ੍ਤਿੰਤ ਭਨਕੋ ਭਾ ਜੈਸੇ। /ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਮ ਇਹ ਜੀਤੇ ਜਾਇ ? ਸਿਨ ਪਰ 
_ ਭਲ ਕੋ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ! ॥੪੨॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਐ“£ਵੂਮਜ਼ੋ 
ਕਾਜ ਕਰਨਿ ਮੈਂ ਚਹਕੋ । ਦਿਢ ਚਿਤ ਰਾਖਹੁ ਗਿਨਤੀ ਤਯਾਗਹੁ। ਮੋਚਿ 
`ਬਚਲ ਪਜ਼ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਹ॥੪੩॥ਚਨੀ ਕਹੇ ਪਰ ਸਸੈ ਛੱ ਸਿੱਧ ਕਰ 
ਸ਼ੈਂ ਕਾਰਜ ਤੋਗਮੋਹਿ ਭਰੋਸੇ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਏ/ਮੰਤ੍ਰ ਐਨ ੦੨੬8੧ 
ਦਾ$॥੪੪॥ਮਾਨਹੋਂ ਕਹਜੋ ਬਿਘਨ ਨਹਿਂ ਹੋਇਵਤੇਂ ਸੁ ਢੇਸ਼ਕਾਮ 
ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿਪੁਨ ਉਤਸਾਹੁ ਭੂਪ ਸੁਨਿ ਹੀ ਲੇ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਂਸੇ “ ਦੇਸ਼” ਦੀ ਈਰਨਨੈਂ ਨੀਮ 
ਖਲ ਤੈ [ਇਆ ਾ 
ਦਹਗਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿਗੁਰ ਕੌ ਬਚਨ ਕੋ ਧਰੀ ਧੀਰ ਮਹਿਪਾਲ । ਹਾਬ 
ਜੋਰਿ ਮਨ ਦੀਨ ਜਰ ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ ਰਸਾਲ॥੧॥ਰਪਈ ॥ “ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ!ਅਸ 
ਕਾਰਜ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਨਹਿ ਹੋਈ । ਮੋਕਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ 
ਤੁਮ ਵੈਹੋ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਸਰ ਕਰਿ ਲੈਹੋ॥ ੨॥ ਨਾਂਹਿ ਤ_ ਮੇਰੋ ਹੋਤ 
ਬਿਨਾਸ਼ਾ । ਨਹਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੱਰਿ ਆਂਸਾ। ਸੁਨਿ ਬਹੁਤਨਿ ਤੋਂ ਸੁੱਜਸ 
ਮਹਾਨਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਯੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਮਨ ਮਾਨਾ ॥੩॥ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਛੈ 
ਰਣ 
੧ਹੁਣ ਦਰਯਾ ਨਹੀਂ ਉੱਲਟੇਗਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ । “ਜੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਉਂਹ ਰੁੜ੍ ਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀ 
_ਟੁੜ੍ਹਨਗੇ । ਇਸ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਮੰਤ੍ਰ ਜੈਤ੍ਰ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੪੮) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅ;2, __ 

ਬਛ ਛੋਟੋਮਾਂਨਹਿੰ ਗੁਰ ਬਚ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਟੇਵੋਨਹੁੰ ਕੂਲਨਿ ਪਰ ਦੈ ਡੇਰੇ । 
ਪਰੇ ਰਹੈਂ ਪੁਨ ਕਾਲ ਬਡੇਰੇ ॥ ੪॥ ਖ਼ੰਤ੍ਰ ਜੈਤ੍ ਪ੍ਰੰਤਠਿ ਕੇ ਕਰੈਂ । ਅਪਰ 
ਅਨੇਕ ਭਾਂਡਿ ਕੋ ਰਰੈਂ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮਾਰਨਿ ਕਾਰਨ । ਅਠਿਕ 
ਪ੍ਕਾਰਨਿ ਕੋ ਉਪਢਾਰਨਿ'॥੫੪ਬਹੁ ਕੂਪਤਿ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਵੈਗਸਤਿ੍ਛਰ 

_ਦੈ ਕਰਿ ਹਾਬ ਬਚਾਵੈਂ । ਜੈਤ੍ ਮੰਤ ਕੌ ਨਹਿ ਬਲ ਚਲੈ । ਜੋ ਅਜ਼ਮਤਿ- 
ਵੈਲਨਿ ਕੋ ਗਿਲੋ੬॥ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਜੋ ਫਿਰਹਿ ਨ ਵੇਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਸਹਿੰ 
ਬਲੀ ਬਭੇਰੇ । ਕਰਤੇ ਆਧਿ ਰੁ ਬਕਾਧਿ ਉਪਾਧਾ । ਬੈਠਿ ਬੈਂਠਿ ਦਿਨ 
ਕੈਝਿਕ ਸਾਧਾਂ ॥੭॥ ਨ੍ਰਿਪ ਕੌ ਰੋਮ ਨ ਬਾਂਕੋ ਹੋਵਾ। ਕਿਸੂ ਮੰਤ ਕੋ ਸ਼ੇਕ ਨ 
ਜੋਵਾ' । ਕਿਤਿਕ ਮੰਤ੍ਰ ਨਰ ਬਾਵਰ ਕਰੈਂ/ਤਨ ਆਦਿਕ ਸੁਧਿ ਸਗਰੀ ਹਰੈ 
॥੮॥ਕਿਤਿਕ ਅੰਗ ਕੌ ਜੁਦਾ ਕਰੈਤੇ।ਕੋ ਸਖੈਭ ਕੋ ਦੇਹਿ ਧਰੈਤੇ"। ਕੇਤਿਕ 
ਭਨ ਕੋ ਦੇ' ਪਲਟਾਈ । ਮਾਨੁਖ ਤੋ ਕੁਛ ਔਰ ਬਨਾਈ ॥ ੯ ॥ ਕੋਤਿਕ 
ਜਿਹਵਾ ਠਾਕਤਿ' ਐਸੇ । ਬਾਕ ਨ ਉਚ਼ਰਜੋ ਜਾਵਹਿ ਕੈਸੇ । ਕੇਤਿਕ ਬਲ 
ਹਰਤਾ ਸਭਿ ਕੇਰਾਂ ।ਕਹਿ ਲਗਿ ਕਹੋਂ ਤਿਨਹੁਂ ਕੋ ਬੇਗ ॥ ੧੦॥ ਕੋ ਤਤ- 
ਕਾਲ ਬਿਨਾਸ਼ਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨ।ਵੁਰਯੋ ਨ ਏਕ ਨਿਿਪੰਤ ਪੈ ਆਨਿ।ਜਿਸ ਕੇ ਸ਼ਤਿ- 
ਗੁਰ ਰੱਛਕ ਹੋਇ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਅਸ ਨਹਿ ਕੋਇ॥ ੧੧॥ ਤਿਸਕੋ 
ਬਿਘਨ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜਾਇ । ਅਪਨੋ ਆਨਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇ । ਅਨਿਕ 
ਬਾਰਿ ਬਹੁ ਬਲ ਪਤਿਆਏ। ਸੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੨॥ ਚਿੰਤਾ 

_ ਭਈ ਕਾਮਰੂ ਵੈਸ਼ । ਨਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਸਹਤਿ ਨਰੇਸ਼ । ਕਯਾ ਹੋਯਹੁ ਨਹਿ 
ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਸ਼ਕਤਿ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰੇ ਸਗਰੀ ਜੁਗਤਿ॥੧੩॥ਕੌਨ ਬਲੀ ਅਸ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਰੇਂ ? ਨਹੀਂ ਆਪਨੀ ਸ਼ਕਤਿ ਪੁੰਦਖਾਂਰੇ। ਕਰਿ ਠ ਸਕਹਿੰ 
ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਕੋਈ । ਥਲਿ ਜੁਤਿ ਪੂਜੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਸੋਈ” ॥ ੧੪॥ ਬਹੁਰ 
'ਉਪਾਉ ਔਰ ਤਬਿ ਕਰੇ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਨ ਜੋ ਮੰਤ੍ਨਿ ਧਰੇ। ਤਿਨ ਸਭਿ ਕੋ 
ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ । ਕਹਜੋ ਦਰਬ ਦੇ ਕਰਿ ਸਮੁੂਦਾਇ ॥੧੫॥ “ਤਮ 
ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੁਇ ਸਗਰੀ ਜਾਵਹੁ । ਨਿਜ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਦਿਖਾਵਹੁ । 
"ਯਤਨ ਨੂੰ । "ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਖਾ ਜਾਣ, ਨਿਗਲ ਜਾਣ । “ਆੰਚ ਨਾ ਲੱਗੀ 
ਭਾਵ ਥੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ । “ਕੋਈ (ਮੰਤਰ ) ਦੇਹ ਨੂੰ ਥੈਮੇ ਵਾਂਛੂ ਜੜ੍ਹ ਕਰ ਢਿੰਦਾ 
ਹੈ । “ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਝੰਜਿਸ ਤੋਂ (ਸਾਡੇ ਮੰਤ੍ਰ) ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ । “ਬਲੀਆਂ ਦੇਕੇ ਪੂਜੇ ਹੋਏ ( ਸਾਡੇ 
ਮੰਤ੍ਰ ) ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੋ ਗਏ । : ਰ 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੪੯ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੭, 

ਮਰਹਿ ਨਹੀਂ ਤਮ ਤੇ ਨਰ ਕੋਈ। ਤਊ ਦਿਖਾਵਹੁ, ਭਰ ਉਰ ਹੋਈ ॥੧੬॥ 

ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਅਨੀ । ਜਾਇ ਪਲਾਇ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਿ ਘਨੀ”। 
_ਸਨਤਿ ਜੋਖਤਾ' ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਤਾਰ । ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਮੰਤ੍ਰ ਸੈਭਾਰਿ ॥ ੧੭ ॥ 
ਧੋਬਠਿ, ਕਮ੍ਰੇਰੀ, ਚਮਰੇਰੀ।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਾਤਨਿ ਕੀ ਢੇਰੀ'ਮਨ੍ਹਪ ਕੇ 
ਕੱਹੋ-ਸਕਲ ਚਲਿ ਆਈ । ਕਿਨ ਹੂ ਬਢਿ ਕਰਿ ਭੀਤ ਧਵਾਈ ॥ ੧੮ ॥ 
ਕੋ ਬ੍ਰਿੱਛਨਿ ਪਰ ਚਢਿ ਕਰਿ ਚਾਲੀ/ਛੋਰਤਿ ਮੁਖਤੇ ਅਗਨ ਬਿਸਾਲੀ ।ਕੋ 
ਢੋਲਕ, ਕੋ ਭਮਰੁ ਗਹੀਆ । ਕੋਹਰਿ ਪਰ ਗਰਜਤਿ ਕੋ ਅਹੀਆ-। ੧੯ ॥ 
ਕਿਤਿਕ ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ।ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਬਨਿ ਠਨ ਕਰਿ ਆਵੈਂ।ਚਲੀ 
ਆਇ ਸਭਿ ਬੀਚ ਅਕਾਸ਼ । ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਉਪਜਾਵਹਿ ਤ੍ਰਾਸ॥ ੨੦॥ 
ਨਹਿ ਬਸ ਚਲਹਿ ਗਹਂ ਨਹਿੰ ਜਾਇ।ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਨਰ ਡਰਪਾਇਂ। 
ਬਡ ਅਚਰਜ ਮਾਨੋ ਸਭਿਹੀਨਿ । ਉਰ ਉਤਸਾਹੁ ਭਯੋ ਸਭਿ ਛੀਨ॥੨੧॥ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਤਿਯ ਗਨ ਹੇਰੀ । ਜਿਨ ਮਹੁੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੋਰੀ। 
ਕਹਜੋ “ਤਜਹੁ ਤੋਪੈਂ ਸਮੁਦਾਇ।ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਗੋਗੰਨ ਘਾਇ” । ੨੨॥ 

ਰਹੈ' ਦੂਰ ਨਹਿ ਨੇਰੈ ਆਵਹਿ । ਮਗੰਹਿਂ ਜਿ ਇਹ,ਪੁਨ ਸੁਧਿ ਸੋ ਪਾਵਹਿੰ” 
_ਤਬਹਿ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਤੋਪਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦਲਗੇ ਚਲਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੰਦ॥੨੩॥ 

ਜੋਤਿਕ ਗੋਰੇ ਤਿਨ ਪਰ ਮਾਰੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਨਹਿ ਸਮੀਪ ਤਿਨ ਸਾਂਰੇ । ਕੋਤਿਕ 
ਅਧ ਮਾਰਗ ਗਿਰ ਪਰੇ । ਕੋਤਿਕ ਤੋਪਨਿ ਬੀਚਹਿ ਅਰੇ ॥ ੨੪॥ ਕੇਤਿਕ 

ਆਰੀ ਤੇ ਹਟਿ ਆਏ । ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਾ ਗਨ ਘਾਈਤਿਨ ਕੇ ਤੀਰ ਛੁਯੋ 
ਨਹਿੰ ਗੋਰਾ । ਸੋ ਪਿਖਿ ਹਸਹਿੰ ਮਚਾਵਤਿ ਸ਼ੋਰਾ ॥ ੨੫॥ ਨਾਚਤਿ ਫਿਰਿ 
ਵਿਰਿ ਲੋਤਿ ਭਵਾਰੀ।ਗਾਵਤਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਭਾਰੀ।ਬ੍ਹਮ ਪੁੱਤਕੇ ਕਬਿ 
ਹੁਇ ਉਰੇ । ਕਬਿ ਦੌਰਤਿ ਗਮਨਤਿ ਹੈਂ ਪਰੇ ॥੨੬॥ਕੇਤਿਕ ਕੇ ਸਿਰ ਛੂਟੇ 
ਬਾਰ । ਬਿਰਧਾ ਮਹਾਂ ਰੂਪ ਬਿਕਰਾਰ । ਕੇਤਿਕ ਜੁਵਾ ਧਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ।ਕੇਤਿਕ 
ਮੁਖ ਤੇ ਅਗਨੀ ਡਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਲਸ਼ਕਰ ਉਪਰ ਕੋ ਫਿਰਿਗਈ । ੱਛਹੁ 
ਇਨਹਿੰ? ਪੁਕਾਰਤਿ ਭਈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਦੇਖਨਿ ਕਿਯੋ । ਬਿਸ਼ਨ 
ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਯੋ॥ ੨੮ ॥-ਇਨ ਪਰ ਨਹਿ ਕੁਛ ਜਤਨ ਹਮਾਰੋ। 
ਮੰਤ੍ਨਿ ਬਲ ਤੇ ਕਰਹਿਂ ਸੈਘਾਰੋ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਮੋਹਿ ਪਿਤਾਮਾ। ਇਮ 

੧ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । “ਧੋਬਣ/, ਘੁਮਿਆਰੀਆਂ, ਚਮਿਆਰੀਆਂ । “ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾਂ । (ਅ) 

ਇਸਤੀਆਂ । “ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ । “ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰਖ਼ਬਰ ਲਾੱਗੇਗੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੫੦) ਰਾਸਿ ੧੨। ਔਹੂ ੭. 

ਹੀ ਕਰਿ ਭੇਜਯੋ ਜਮ ਧਾਮਾ ॥ ੨੯ ॥ਬਿਜੈ ਆਸ ਅਬਿ ਕੈਸੇ ਕਰੋਂ।ਹੈ ਇਕ 
ਜਤਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਪਰੇਂ-।ਕੌਤਕ ਗਨਇਸਤੀਨਿ ਵਿਸ਼ੇਖ।ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਬਿਸਮਤਿ ਨੇ ਦੇਖਾ ॥ ੩੦॥ ਹਯ ਅਰੂਢ ਕਰਿ ਤਬਿ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਸ਼ੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਬੇ ਕੋ ਚਾਲ।ਉਚੋ ਹੁਤੋਂ ਦਮਦਮਾਂ ਦੂਰੇਉਤਰੇ ਰਹੋ ਡਹ਼ਾਂ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ੩੧ ॥ ਜੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ ਮਹੁੰ ਚਾਲੋਂ । ਆਵਤਿ ਚ਼ਲਜੋ ਚਿੰਤ 
ਮਹਿਪਾਲੋ । ਜਥਿ ਦਮਦਮੋ ਨਿਕਟਿ ਚੱਲ ਆਯਹੁਅਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਿ ਸੀਸ 
ਗੈਨਜਾਰੋ । ੩੨॥ ਪਨ ਸੋਂ" ਉਪਰ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗਰ 
ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ । ਧਾਇ ਉਤਾਇਲ ਚਰਨਨਿ ਪਰਜੋ। ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਆਗੈ 

__ਬਿਰਯੋ ॥ ੩੩ ॥ ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਜਿਸਕੇਂ ਲਗਿ ਰਹੀ । ਕੰਚਨ ਖਚਤਿ 
ਮੁਸ਼ਟ ਜਿਸ ਅਹੀ । ਜਰੇ ਬੱਜਹ ਕੈਕਨ ਕਰ ਧਰੇ” । ਕੁੰਡਲ ਕਰਨਨਿ 
ਮੁਕਤਾ ਥਰੇ॥ ੩੪ ॥ ਜਿਗਾ ਪਾਂਗ ਪਰ ਦਮਕਤਿ ਦੀਸਿ” । ਅਰੁ ਉਤੌਗ 
ਕਲਗ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਸੀਂਸ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ ਬਹ ਮੋਲੇ ਧਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ 
ਬੈਠਿਬ ਕਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਸੇਤ ਬਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਗਰ ਜਾਮਾ।ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਸ਼ੋਭਤਿ 

। ਧਨੁਖ ਬਾਨ ਆਗੇ ਬਡ ਧਰਜੋ । ਸੁੰਦਰ ਚਮਰ ਸੀਸਪਰ 
ਢੁਰਯੋ ॥ ੩੬॥ ਭਰੇ ਕ੍ਿਪਾ ਸੋਂ ਨੈਨ ਰਸੀਲੇ । ਏਹਮ ਗਯਾਨ ਉਰ ਮਹਾਂ ` 
ਗਹੀਲੇ । ਸ਼ਰਨ ਪਰਹਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨੀ । ਦੋਨਹੁ ਲੋਕਨਿ ਕੋ ਸੁਖਦਾਨੀ 
॥੩੭ ॥ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ! ਕਹ ਕੁਸ਼ਲ 
ਤੁਮਾਰੇ?”। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲ੍ਯੋ ਨ੍ਰਿਪ ਭਾਰੀ । ਪ੍ਰਕੁਜੀ ! ਸਭਿ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਭਮਾਰੀ॥੩੮॥ਦੇਸ਼ਕਾਮਰੂ ਮੰਤ 3 ਕਰਾਲਾ।ਦੇਖਿ ਦੈਖਿਮਨ ਬਿਸਮੰਬਿਸਾਲਾ। 
ਇਸਤੀ ਗਨ ਲਸ਼ਕਰ ਢਿਗ ਆਵਤਿ । ਕਰਿ ਟਾਮਨ ਕੋ ਭਟਨਿ ਡਰਾ- 
ਵੇੜਿ॥ ੩੯ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਉਰ ਧੀਰਜ ਹਾਰੀ । ਤਿਨ ਪਰ ਚਲਤਿ ਨ 
ਕੌ ਉਪਚਾਰੀ । ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਜੈਜੈਲ ਚਲਾਵੈਂ। ਉਲਟਿ ਆਇ ਹਮਰੇ ਭਟ 
ਘਾਵੈਂ ॥ ੪੦ ॥ ਬ੍ਰਿੱਛ ਉਡਾਵਤਿ ਭੀਤ ਭਜਾਵੈਂ । ਮਖ ਤੇ ਅਗਨਿ ਲਾਟ 
ਨਿਕਸਾਵੈਂ । ਗਹੀ ਨ ਜਾਇ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਆਵੈ । ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਉਪਰਿ 
ਫਿਰਿ ਜਾਵੈ ॥੪੧॥ ਸਭਿ ਜੋਧਾ ਬਿਸ਼ਮਤਿ ਚਿਤ ਹੋਇਡਰਤਿ ਰਹਤਿ ਬਸ 
ਫਲਤਿ ਨ ਕੋਇ। ਮੈਂ ਤਮਰੇ ਪਰ ਕਰਿ ਬਿਸਵਾਸ । ਚੰਢਿ ਆਯਹੁ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੧੫੧ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ਦ, 

ਧਰਿ ਚਰਨਨਿ ਆਸ॥੪੨॥ ਠਾਂਹਿ ਤ ਮੋ ਤੇ ਕਿਮ ਬਠਿ ਆਵਹਿ। ਮਾਨ 

ਸਿੰਘ ਸੇ ਜਹਿੰ ਪਚ# ਜਾਵਹਿੰ । ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਬਨਹਿ[ ਅਬਿ ਕੰਸੇਊ 

ਨਿਕਟਿ ਆਪ ਕੇ ਬੂਝੋਂ' ਤੈਸੇ ॥ ੪੩ ॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਬੀਤਾ ਇਤ ਆਏ।ਡੇਰਾ 

ਬ੍ਹਮ ਪੁੱਤ ਤਟ ਛਾਏ । ਤਿਨ ਪਰ ਜੋਰ ਪਰਯੋ ਨਹਿ ਕੋਊ । ਪਭੁ ਜੀ 

ਮਿਲਹਿ ਆਇ ਕਿਮ ਸੋਉ ॥ ੪੪॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ 'ਮੇਰੇ। 

-ਸਾਧੋਂ ਦੇਸ਼-ਉਪਾਇ ਨ ਹੇਰੇਏਕ ਜਤਨ ਮੈਂ ਦਿਢਕਰਿ ਰਾਖਗ[ਰਾਵਰਿ 

ਜ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅਭਿਲਾਖ3ੋ ॥੪੫॥ ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰੋ। ਚਿੰਤਾ 

ਸਲਿਤਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਿਗੁਰ ਨ੍ਹਿਪ ਬਚ ਭੀਰੁ" । ਸ੍ਰੀ 

ਮੁਖ ਤੋ ਕਹਿ ਦੀਨਸਿ ਧੀਰ ॥ ੪੬॥ ਤਿਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗਰ ਪ੍ਤਾਪ ਦੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾਦ 
ਰਾਸੈ “ਕਾਮਰੁ ਦੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਮੇ ਅੰਜੂ । ੭ ॥ . ਰ 

ਪਾ ੮, [ਆਸਾਮ ਪਤੀ ਦੀ ਜੈਗ ਹਿੱਤ ਤਿਆਰੀ]। 

ਫਰਰਾ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨਿ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇ “ਮਤ ਚਿੰਤ
ਾ 

ਜ਼ਿਤ ਕੀਜੀਏ ਹੁਇ ਰਘਬੀਰ ਸਹਾਇ ॥ ੧॥ ਰਪਈ ॥ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਤੋ 

ਜੋ ਬਨਿ ਅਯੋਂ। ਮਹਾਂ ਕਠਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਬਤਾਯੋਂ' । ਸੋ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਗੰਹ 

ਬਨਾਇ। ਬਿਜੈ ਕਾਮਰੁ ਕੀ ਹੁਇ ਜਾਇ ॥ ੨॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੌ ਮਹਿਦ 

ਪ੍ਤਾਪੂ । ਤਿਸ ਤੇ“ ਜਸੁ ਲੈਹੈਂ ਬਹੁ ਆਪੂ । ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਦਨ 
ਮਹਿ 

ਮਿਲਿਹੈਂ।ਰਹਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪੁਨ ਚਲਿ ਹੈਂ ॥੩॥ ਅਬਿ ਕੇ ਇਸਤੀ 

ਟਾਮਨ ਹਾਰੀ”। ਜਬਿ ਆਵਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦਿ'ਸ਼ ਸਾਰੀ। ਤਤਛਿਨ
 ਸੁਧਿ 

ਰਮ ਨਿਕਟਿ ਪੁਚਾਵਹ । ਬੇਗ ਤੁਰੈਗ ਸਊਉਰ ਚਵਾਵਹੁ ॥੪॥ ਹਮ ਦੇਖੀਹਿ 

ਪਨ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਰਹੈ । ਛੂਛੀ ਹੋਦਿ ਤਿਸੀ ਬਲ ਬਹੈ' ।ਰਿਦੈ ਸੈਦਹ ਨ 

ਕੀਜਹਿ ਕਦਾ । ਧਰਹੁ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦੈ ਸਦਾ' ।੫॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 

ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਬਹਜੋ ਪੁਵਾਹ ਤਰੀ ਜਨੁ ਪਾਏ` । ਹਰਖ ਭਰਜੋ ਉਰ ਭੂਪ 

ਉਦਾਰੇ । ਮਨਹੁ ਕਲਪਤਰੁ ਲਹਜੋ ਸੁਖਾਰ ॥ ੬ ॥-ਜਗ ਮਹਿ ਸੁਜਸ 

ਸੋਹਿ ਹੈ ਐਸੇਭੂਪਤਿ ਮਾਨ ਨ ਪਾਯਹੁ ਜੈਸੇ-। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਪਗ ਪਰ
 

ਨਮੋ । ਆਇਸ ਪਾਇ ਗਯੋ ਤਿਹ ਸਮੋ॥ 7 ॥ ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ 
ਕੋ ਧੀਰਜ 

ਸਾ ਫ਼ਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ । “ਪਰਮੇਸਰ 
। "ਜੇ ਮਾਨ ਤੋ 

(ਕੈਮ) ਸਿਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ । "ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਕਠਨ ਹ
ੈ । ਤਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਪਾ 

ਨਾਲ । “ਟੂਣਿਆੰ ਵਾਲੀਆਂ । "ਜਿਵੇਂ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਬੈੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਦਜਿਵੈ' ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਸੱਪਾ:-ਮਰ | 1ਪਾ>-ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਕਰਹਿ । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੫੨) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੮, 

ਦੀਨਾ । ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਿ ਛੀਨਾ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਬਿ ਆਵਹਿ ਤਬਿ ਦੇਖੋ । ਤਾਤਕਾਲ ਸੁਧਿ ਦੋਹ ਪਰੇਖੋ'॥ ੮॥ ਗਹਹੰ ਡਿਨਹੁੰ ਕੌ ਜਾਨਿ ਨ ਰ ਦਹੈਂ,ਬਹੁਰ ਕਾਮਰੂਪਤਿ'ਫਲ ਪੈਹੈ!। ਇਮ ਭੂਪਤਿ ਕੀਨਸਿ ਤਕਰਾਈ। ਝੇਕ ਜਾਮਨੀ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਈ ॥ ੯॥ ਕਈ ਪ੍ਭਾਤਿ ਚਮੁੰ ਭਵ ਜਾਗ । ਤਿਨ ਇਿਸਤ੍ਰਿਨਿ ਕੋ ਖੋਜਨਿ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਵੰੜਿ ਤਿਤ ਹੇਰੋਂ। ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਪਰਸਪਰ ਟੇਰੈਂ ॥ ੧੦ ॥ “ਅਬਿ ਕੋ ਗਹਿ ਲੇਵਹਿੰ ਤਿਨ ਰ ਕਾਮਨ । ਕਗੱਤ ਅਨੌਂਕ ਰੀਤਿ ਜੇ ਟਾਮਨ”। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਈ ਇਕ ਧੋਬਨ । ਤਰੁਵਰੁ ਚਵੀ ਚਢਜੋ ਤਨ ਜੋਬਨ॥ ੧੧॥ ਤਤਛਿਨ ਇਕ ਚਢਾਇ ਅਸਵਾਰ। ਤਰੈਗ ਧਵਾਇ ਬੇਗ ਬੜੁ ਧਾਰਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧਿ ਕਰਿ ਦਈ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਖਉ ਤ੍ਰਿਯਾ ਜੋ ਅਈ?॥੧੨॥ ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਬੈਗਣ ਸ੍ਰਾਮੀਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦ੍ਸ਼ਟਤਿ” ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਬਹਿ ਡੀਠ _ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਪਰੀ । ਮੰਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤਿ ਤ੍ਰਿਯ ਕੀ ਸਭਿ ਹਰੀ ॥੧੩॥ਨਿਸ਼ਚਲ ਤਰੁਵਰ ਤਿਸ ਥਲ ਭਯੋ । ਸ਼ਕਤਿ ਬਹੀਨ ਉਡਜੋ ਨਹਿ ਗਯੋ।ਹਾਰ ਰਹੀ ਮੁਖ ਮੌੜ ਉਚਾਰਤਿ । ਕਛੂ ਨ ਹੋਤਿ ਤਾਸ ਉਰ ਯਰਤਿ ॥ ੧੪ ॥ ਇਤ ਉਤ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਬਵਰੀ“। ਨਹੀਂ ਤਜਤਿ ਤਰਵਰ ਸੋ ਠਵਰੀ“ । ਮਹਾਂ ਸਿੱਧ” ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪਰੀ ਗੈਜਿਸ ਤੇ ਮੰਤਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਹਰੀ ਹੈ।੧੫॥ ਬਹ ਲੋਕਨਿ ਤਥਿ ਧਾਇ ਧਰੀ ਹੈ”। ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਨਿ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ । ਗਾਂਹ ਆਨੀ ਉਰ ਅਧਿਕ ਡਰੀ ਹੈ । ਹੇਰਿ ਰੂਪ ਕੋ ਪਾਇ ਪਰੀ ਹੈ॥੨੬॥ “ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਕੋ ਅਹੈ।ਜਿਹ ਸਮਸਰਤਾ ਕੋਇ ਨ ਲਹੈ।ਮੈਂ ਬਿਲੋਕਿ ਤੁਮ ਨੀਕੇ ਜਾਨੋ'। ਭਏ ਬਿਸ਼ਨੁ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨੇ ॥੧੭।॥ ਅਪਰ ਬਿਖੇ ਇਮ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਹੋਈ। ਹੇਰਤਿ ਹਮਰੇ ਹਰਾਵਹਿ ਜੋਈ । ਸਭਿ ਜਗ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ ਤੁਮ ਅਹੋ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਰਬ ਨਿਰਬਹੋ॥੧੮॥ ਕਿਮ ਸਹਾਇ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਭਏ?ਇਸ ਰਾਜਾ ਪਰ ਚਵਿਕਰਿ ਅਦਹਿੰਦੁਨਿ ਕੀ ਰੱਛੜਾਕੇ ਯੋਗ/ਅਹੈਂ ਅਲੈਬ"ਆਪ ਕੇ ਲੋਗ” ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ ਧੋਬਨੇ ਤ੍ਰਿਯ ਕੀ ਚਤੁ- 
“ਪਰਖ ਕੇ । “ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ । ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ । <ਦੇਖਿਆ । “ਬਾਵਰੀ ਹੋਈ । ਓਬ੍ਰਿੰਛ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ । ਦਦੋੜ ਕੇ ਪਕੜ ਲਈ । ਦੰਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਚ਼ਰਨੀਂ ਡਿੱਗੀ । "“ਚਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ । “ਆਆਸਰੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੫੩ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੮, 

ਰਾਂਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਗਸਾਈਂ। ਕਹੜੋ ਤਿਸਹਿ ਸਭਿ ਤੇ ਕਰਿ 
ਨਯਾਰੀ/ਨ੍ਰਿਪਤੁਮਰੇ ਕਹਲੋਹਿ ਹਕਾਰੀ'॥੨੦॥ਦਮ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋਂ ਤਿਸ ਦੇਹਿ 
ਮਿਲਾਇ।ਦੈਂ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ" ਦੂਰ ਕਰਾਇੰ । ਗਾਖਹਿੰ ਸਮ ਹਮ ਤਾਂਹਿ ਨ 
ਮਾੜ਼ਹਿੰਨਿਜਦਾਸਨਿ ਕੇ ਕਾਜ ਸਧਾਰਹਿੰ॥੨੧॥ਸੁਠਿ ਧੋਬਨ ਜੋਬਨਯੁਤਿ! 
ਇਹਾਂ।ਰਹਹ ਬੈਠਿ ਥਿਤ ਤੁਵ ਤਰ ਜਹਾਂ'।ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਕੋ ਲੋਹ ਬੁਲਾਇ। 
ਬਸਹੁ ਸਦਾ ਨਿਜ ਗਿਹ ਕੋ ਪਾਇ॥੨੨॥ਬਸਿ ਹੈਂ ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਤੋਹਿ ਨਾਮ ਪਰ ਗਾਮ ਬਸਾਇ । ਜੰਗ ਮਹਿੰ ਕੀਰਤਿ ਤੋਰੀ ਰਹੈ। ਜਬਿ 
ਲਗਿ ਗਰਾਮ ਬਸਤਿ ਬਲ ਅਹੈ॥ ੨੩॥ ਹਮ ਬਸਾਇ ਕਰਿ ਗਮਨਹਿੰ 
ਆਨ । ਤਬਿ ਲਗਿ ਬੈਠਿ ਬਿੱਛ ਕੇ ਥਾਨ” । ਪਾਇ ਬਚਨ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਕੇਰਾ । ਧੋਬਨ ਜਾਇ ਕਰਜੋ ਤਹਿ ਡੇਰਾ ॥ ੨੪॥ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਜੇਤੀ ਤ੍ਰਿਯ 
ਆਈ । ਗਹੀ ਧੋਬਨੀ ਦੇਖਿ ਪਲਾਈ । ਹਟਿ ਪਾਛੇ ਕੋ ਨਹੀ' ਨਿਹਾਰਾ । 
-ਹਮ ਕੋ ਗਹੈਂ-ਤਾਸ ਕੋ ਧਾਰਾ॥੨੫॥ਬਡੇ ਬੇਗ ਸੋਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ। ਦਈ 
ਕੂਪ ਕੋ ਖ਼ਬਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ੀ । “ਨਿਤ ਹਮ ਜਾਤਿ ਡਰਾਵਤਿ ਸਭਿ ਕੋ । ਉਪਰ 
ਵਿਰਤਿ ਪਾਇ ਮਗ ਨਭ ਕੋ ॥ ੨੬ ॥ ਹਮ ਤੇ ਧੋਬਨ ਗਈ ਅਗਾਰੀ/ਸਿੱਧ 
ਪਰਖ ਕੋ ਸੁਨਿਯਤਿ ਭਾਰੀ । ਤਿਨ ਗਹਿ ਲੀਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਪਰਹਰਿ ਕੋਂ' । 
ਫਿਰਤਿਅਰੂਢਿ ਜੁ ਉਪਰ ਤਰੁਕੇ।੨੭॥ਅਬਿ ਤੇ ਆਗੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਵਹਿ। 
ਜੋ ਜਾਵੈ ਨਿਜ ਕੋ ਗਹਿਵਾਵਹਿ । ਅਪਰ ਜਤਨ ਕੋ ਕਰਹ ਬਨਾਇ । 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਆਪ ਪਰਾਜੋਪਾਇ ॥ ੨੮॥ ਸਨਿ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ਬਿਚਾਗੇ 
-ਮੰਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਗਾਰੇ । ਹਿਤ 'ਨ੍ਰਪ ਮਾਰਨਿ ਕੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਨਹੀਂ 
ਸਰੇ ਕਾਰਜ ਤਬਿ ਮੇਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰੇਖ ਹੈ ਤਿਨਹੁੰ ਸਹਾਇ । ਮੰਤ੍ਰ 
ਸ਼ਕਤਿ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਇ । ਜੇ ਗਿਰਵਰ ਕੋ ਦੇਤਿ ਉਡਾਈ । ਅਚਲ 
ਚ਼ਲਾਵਤਿ,ਚਲਤਿ ਬਿਰਾਈ ॥ ੩੦ ॥ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਂਹ ਕੋ ਰਾਖਹਿੰ ਰੋਕ।ਤਿਨ 
ਆਰੀ ਕਯਾ ਬਪੁਰੇ ਲੋਕ । ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਨਰੋਸ਼ੁਰ ਘਾਵਤਿ । ਜਤਨ ਸਮੇਤ 
ਨ ਬਚਿਬੇ ਪਾਵਤਿ ॥ ੩੧॥ ਸਭਿ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਏ ਇਕ ਬਾਂਰੀ । ਯਾਂਤੇ 
ਲਖਿਯਤਿ ਕੋ ਸਿਧ ਭਾਰੀਅਬਿ ਕਾਮੱਖਯਾ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ।ਹਾਰੇ ਕਰਤੇ 
ਅਪਰ ਉਪਾਇ ॥ ੩੨॥ ਸਦਾ ਬਿਘਨ ਤੇ ਹਮਹਿ ਬਚਾਵਤਿ । ਕਬਹੁ ਨ 

“ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ । “ਵੈਰ । “ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਛ੍ਰਿੱਛ ਹੈ । “ਜਦ ਤਕ (ਇਸ) ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ 
ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ । “ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇਂ । ਹਾਰ । 



ਲਾਜ ਰਖਹਿ ਬਡਿਆਈ-। ੩੩॥ ਇਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮਹਿਪਾਲਾ । 
ਹੋਮ ਸਮਿੱਗੀ ਲ਼ੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾ ।ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਪੁਨ ਨਰਸਕਲ ਬੁਲਾਏ । ਦੇਵੀ 

_ਕੈਂ ਮੰਢਿਰ ਚਲਿ ਆਏ ॥ ੩੪॥ ਹੋਂਇ ਪੁਨੀਤ ਅਰਾਧਤਿ ਸਾਰੇ । ਪਾਵਕ 
ਬਿਥੈ ਦਰ਼ਬ' ਕੋ ਡਾਰੇ। ਕਾਮੱਖਯਾ ਕੋ ਕਰਯੋ ਅਵਾਹਨ । ਮੁਖ ਪੰਡੇ ਬੋਲੀ 
ਮਨ ਭਾਵਨ"॥ ੩੫ ॥ 'ਭੋ ਕੂਪਤ ! ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕੀਜਹਿ । ਨਹੀਂ ਖੇਦ 

।ਰਾਂਜ ਸਹਤਿਕੁਸ਼ਲੀ'ਤੂ ਰਹੈ।ਰਿਪੁ ਤੇ ਨਹੀਂਪਰਾਜੈ 
ਲਹੈਂ ॥ ੨੬॥ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਾਂ ਤੁ ਭਾਖਹਿ ਜਥਾ। ਰਹ ਅਨਸਾਰਿ ਮਾਨ- 

ਰ ਅਹਿ ਤਥਾ” । ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਭੀ ਜਗਰਾਨੀ। ਸਚਿਵ ਸਮੇਤ ਨ੍ਰਿਪਤ 
ਨੰ ਮਾਨੀ ॥ ੩੭ ॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਨਿਜ ਭਵਨ ਸਿਧਾਏ । ਚਿਤਵਹਿ 
ਚਿਤ ਕੈਸੇ ਹੁਇ ਜਾਏ । ਹਮ ਤੇ ਅਬਿ ਉਪਾਵ ਕ੍ਯਾ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ 
ਕੋ ਡਜ਼ ਖੋਵੈਂ ॥੩੮॥ ਨਿਜ ਬਲ ਜੇਤ੍ ਮੰਤ੍ਰ ਕਰਿ ਦਲਾਂ 
ਨ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਅਥਿ ਸੈਗਾਮ ਕਰਨਿ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮੱਖਯਾ 
ਕਰਿਵਾਵੈ” ॥ ੩੯ ॥ ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਸਚਿਵਨ ਖੈਗ। ਗਨੀ ਮਤ 
ਕਜ਼ਨਿ ਕੌ ਜੈਰ॥ਰਣ ਸਾਮਿੱਗੀ ਬਹੁ ਬਰਤਾਈ। ਸਭਟ ਸਕੇਲਿ ਕਰੇ ਇਕ 
ਬਾਈ॥੪੦॥ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਕੋ ਕਰਿ ਕੈ ਸੁੱਧਪਠੀ ਸੈਨ ਬਡ ਕਰਿਬੇ ਜੱਧ। 
“ਹਮ ਕੇੜਿਕ ਦਿਨ ਚਢਹਿੰ ਪਿਛਾਰੀ । ਕਰਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਪਿਖਹਿੰ ਭਟ ਭਾਰੀ? 
। ੪'੧॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਿ ਰਾਸੈ “ਕਾਮੱਖਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੰਮੂ ॥੮॥ ੯. [ਦੈਵੀ ਦਾ ਆਸਾਮ ਖਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਿਤ ਪੇਰਨਾ । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਇਤ ਧੋਬਨ ਜਬਿ ਗਹਿ ਲਈ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਇ। ਬਿਸ਼ਨ 
ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਹਰਖ ਉਰ ਗੁਰੁ ਵਿਗ ਪਹੁੰਚਕੋ ਧਾਇ ।੧॥ਚੌਪਈ॥ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ 
ਬੈਠਜੋ ਆਨਿ ।ਬਿਨਤੀ ਕੇ ਜੁਤਿ ਲਤਾ ਅਰ ਕਾਰਲ ਪਾਕ 
ਤੇਂ ਜਾਨਾ । ਫਤੇ ਹੋਹਿ ਮਮ ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ॥ ੨॥ ਤਊ ਸੁਨਹੁੰ ਪ੍ਭੁਜੀ ! 
ਮਮ ਅਰਜ਼ੀ । ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਬਰਤਹਿ ਤੁਮ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੇਖ ਸਿਦਕ 
ਸਭਿ ਕੇ ਉਰ ਹੋਵਾ। ਮਹਾਂ ਤਾਸ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਖੋਵਾ॥ ੩॥ ਬਹੁਤ ਕਾਲ 
ਬੀਤਕੋ ਹਮ ਆਏ । ਖਰਚੇ ਕੌਸ਼ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਏ । ਬਿਸਰੇ ਸਦਨ, ਰਹੇ ਰਿ 
"ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ । "ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ । “ਭਾਵ ਸਸ਼ਿੱਗ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੈ । “ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਨ ਵਾਲੀ 
(ਦੇਵੀ) ਪੰਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦ੍ਰਾਰਾ ਬੋਲੀ । 'ਬੁਸ਼ੀ। 'ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੨੫੫) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ੯, 

ਸਭਿ ਐਸੇ' । ਰਿਪੁ ਪਰ ਜੋਰ ਪਰਯੋ ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ ॥੪॥ ਨਹੀਂ ਬਾਹਣੀ ਪਾਰ 
ਉਤਾਰੀ । ਨਹਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਮਦਜੋ ਕੈ ਕਾਰੀ। ਕਬਿ ਲਗਿ ਇਹ ਠਾਂ ਬੈਠੇ 
ਰਹੈਂ । ਉਮਰਾਵ ਜਿ ਅਕੁਲਾਵਤਿ ਅਹੈਂ ॥ ੫॥ ਜਜੋਂ ਜੜੋਂ ਕਰੁਨਾ ਤੇਮਰੀ 
ਜੌਂਵੈਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਛੁਟਿਬੋ ਹੋਵੈ । ਦੀਨ ਬੈਧੁ ਜੀ ! ਕਰਹ ਸਹਾਈ। 
ਬਡ ਕਲੋਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਹੁ ਬਚਾਈ ॥੬ ॥ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਤਮ ਦਿਸ਼ਿ ਹੋਰਤਿ । 
ਕਹਿਬੇ ਹੇਤੁ ਮੋਹਿਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤਿ । ਸਗਰੋ ਲਸ਼ਕਰ” ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਮਹਾਂ- 
ਰਾਂਜ ਕੀਜੈ ਰਖਵਾਰੀ ॥ ੭ ॥ ਰਾਵਰ ਕੋ ਭਰੋਂਸ ਹੈ ਭਾਰੋ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੋ 
ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰੋ । ਜਥਿ ਕਬਿ ਕਾਰਜ ਤੁਮਹੀ ਕਰਨਾ । ਸਗਰੇ ਚ਼ਾਹਤਿ 
ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨਾ? ॥੮॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਕਹਜੋ । “ਅਤਿ ਸ਼ੈ ਕਠਨ 
ਕਾਜ ਹਮ ਲਹਜੋ । ਕਾਮੱਖਯਾ ਦੇਵੀ ਬਰਦਾਨੀ । ਇਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਠਿ 
ਮਹਾਨੀ ॥੯॥ ਇਨਕੇ ਬਡੇ" ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਰ ਦੇਵਨਿ ਕੋ ਸ਼ਿਵਾ 
_ਢਰੀ ਗੈ-ਅਚੌਲਰਾਜ ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਰਹੈ।ਸ਼ੱਤ੍ ਆਇ ਪਰਾਜੈ“ਲਹੋ॥੧੦॥ 
ਰਾਜ ਹਮਾਰੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨ ਹੋਇ-। ਇਹ ਬਰ ਲਿੱਯੋ ਦੇਸ਼ ਨ੍ਰਿਪ ਜੋਇ। ਤਿਸ 
ਬਰ ਕੋ ਕੂਰੋ ਕਿਮ ਕਰੇ । ਯਾਂਤੇ ਪਖ ਦੇਵੀ ਤਿਨ ਧਰੈ ॥੧੧॥ ਅਪਰ ਕੌਨ 
ਦਵੀ ਬਰ ਖੋਵੈ। ਯਾਂਤੇ ਕਾਜ ਕਠਨ ਹੀ ਹੋਵੈ। ਨਹਿ ਦੋਵੀ ਬਰ ਸਕਹਿਂ 
ਮਿਟਾਇ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸਕਲ ਜਗ ਮਾਇ॥ ੧੨॥ ਤਉ ਸਨਹ 
ਤੁਮ ਕਹਜੋ ਹਮਾਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੋ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮ- 
ਰਨ ਕਰੀਯਹਿ । ਰਿਦੇ ਸੈਦੇਹਨਿ ਕੋ ਪਰਿਹਰੀਯਹਿ ॥ ੧੩॥ ਨਿਸ਼ਜੈ 
ਹੁਇ ਹੈ ਬਿਜੈ ਤੁਮਾਰੀ" । ਨਹਿ ਬੀਤਹਿ ਚਿਰਕਾਂਲ ਅਗਾਂਰੀ । ਕਿਤਿਕ 

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੀ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ (ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ) ਰਹੇ । “ਫੌਜ । 5ਕਾਸਰੂ ਦੇ 
ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਂ ਨੇ । “ਦੇਵੀ । “ਹਾਰ। __ #ਇਹ ਵਦਤੇਵਯਾਘਾਤ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ 
ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੋਯਾ ਗੁਰ ਨਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ 
ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰ 
ਟੁਟਣੇ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਵਰ ਨੂੰ 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈਹਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 
ਬਾਂੂ ਦੇਂਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੫੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਜੂ ੯. 

ਦਿਨਨ ਮਹਿ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ । ਗਮਨਟਿੰ,ਤਯਾਗਹੁ ਸਕਲ ਕਲੇਸ਼” ॥੧੪॥ 

ਇਮ ਸੁਨਿ ਭੁਪਤਿ ਪਾਇ ਅਨੰਦ। ਕੀਨਿ ਬੈਦਨਾ ਦ੍ਰੈ ਕਰ ਬੈਦਿ । ਧਰਿ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਗਮਨਜੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਜਾਨਹਿ-ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ॥ ੧੫॥ 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਦੁਰਲਭ ਹੁਤੀ ਬਿਸਾਲ । ਕਿਸ ਨੇ ਬਿਜੈ ਲਾਈ ਕਿਸ ਕਾਲਾਂ-। 
ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਜਬਿ ਜਾਮਨਿ ਹੋਈ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਾਨ ਥਿਰੇ ਸਭਿ 

॥੧੮॥ ਰਤਨ ਜਰਾਊ ਮੁਸ਼ਟ ਗਹਿਨ ਕੀ'। ਅਪਰ ਬਿਕੂਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਤਨ 
ਕੀਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਢਿਗ ਧਰੇ।ਸਿਹਜਾਂ ਪਰਿ ਭੂਪਤਿ ਚਢਿ ਬਿਰੇ॥੧੯॥ 
ਕਰਿ ਦੇਵੀ ਕਾਮੱਖਯਾ ਨਮੋ । ਕਯੋ ਨੀਂਦ ਬਸਿ ਪਰਿ ਤਿਹ ਸਮੋ।ਨਿਸ ਮਹਿ 
ਸ਼ਸਤ ਬਸਤ੍ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇਰੇ । ਸਰਬ ਅਨਾਏ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਬੇਰੇਦਂ ॥ ੨੦ ॥ 

ਦੇਵੀ ਦੋਵ ਨ ਕਿਨਹੁੰ ਹਟਾਏ । ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ । ਭਈ 

ਪ੍ਰਾਤਿ ਨਿਿਪ ਖੁਲ੍ਹ ਬਿਲੋਚਨ।ਨਹਿੰ ਦੇਖੇ ਚਿਤ ਸੋਚਤਿ ਸੋਚਨ॥੨੧॥ਨਹਿੰ 

ਪਾਵਤਿ ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਮਹਾਂ-ਹੈ ਦੇਵੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਹਾਂ-।ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ- 

ਤੁਰ ਨਰਪਤਿ ਹੋਵਾ ।-ਐਸੋ ਬਿਘਨ ਨ ਕਬਿਹੂੰ ਜੋਵਾ ॥੨੨॥ ਨਿਤ ਦੇਵੀ 
ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਰੀ। ਆਨਿ ਸਕਹਿ ਕੋ ਬਿਘਨ ਪਸਾਰੀ । ਕੈ ਦੇਵੀ ਕੋ ਬਰ 

ਮਿਟਿ ਗਯੋ। ਅਸ ਕੌਤਕ ਮੇਰੇ ਦਿਗ ਭਯੋ ॥੨੩॥ ਬਹੁ ਜੋਧਾ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ 

ਸਵਧਾਨ।ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋਇ ਨ ਪਹੂੰਚੈ ਆਨਿ । ਜੈਤ੍ਰ ਮੌਤ ਕੀ ਰੱਛਕਾਂ ਮੇਰੇ 
ਕੋਇ ਨ ਆਇ ਸਕਹਿ ਮਮ ਨੇਰੇ ॥ ੨੪॥ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤਿ ਜਿਸ ਨੰ 

ਕੀਨਿ। ਸਭਿ ਦਬਾਇ ਪਟ ਆਯੁਧ ਲੀਨਿ-। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ਬੈਠਜੋ 

ਜਬੈ । ਨ੍ਰਿਪ ਜਨਨੀ ਆਈ ਚ਼ਲਿ ਤਬੈ ॥ ੨੫॥ ਸੁਤ ਕੌ ਅਤਿ ਦੀਨਸਿ 
ਉਤਸਾਹੁ। ਨਹਿੰ ਸੋਚਹ ਨਰਪਤਿ ਉਰ ਮਾਂਹੂ । “ਮੈ ਹੋਂ ਭਗਤ ਚੇਡਿ ਜਗ 
ਮਾਤ । ਬੂਨਿ ਕਰੋਂ ਸਕਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ॥ ੨੬ ॥ ਨਿਸ ਝਰਿੱਤ੍ਰ ਕੋ ਭੋਦ 

੧ਜੈਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । “ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ, ਚਮਕੀਲਾ । ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠ । "ਜਗਤ ਮਾਤਾ 

ਚਡੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। “ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਲਏ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੫੭) __ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੯, 

ਬਤਾਇ। ਹੋਇ ਅੰਤ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਇ । ਸਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਪਨੀ ਤੂੰ ਜਾਨਿ । 
ਰਾਖੀ ਹਮਰੀ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਾਨ? ॥ ੨੭ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨਿਪ ਜਨਨੀ 
ਗਈ। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਪਾਵਨ ਭਈ । ਦੇਵੀ ਕੋ ਮੰਦਿਰ ਗੱਲ ਜਾਇ। 
ਪੂਜਨਿ ਕੋ ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਲਜਾਇ ॥ ੨੮ ॥ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਆਰਤੀ ਕਰੀ । 
ਕਸਖ਼ਾਂਜੁਲ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰੀ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਿ ਸਾਰੀ । ਮੁਖ 
ਤੋ ਉਸਤਤਿ ਮੱਤ ਉਚਾਰੀ ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਦਰ ਹਫਾਇਬੈਂਠੀ 
ਆਪ ਧਯਾਨ ਕੋ ਲਾਇ । ਤਬਹਿ ਭਵਨ ਤੇ ਬਾਨੀ ਭਈ ।“ਸੁਨਿ ਰਾਨੀ ! 
ਨਿਸ ਮਹਿ ਜਿਮ ਥਈ॥੩੦॥ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ।ਸ਼੍ਹੀ ਨਾਨਕ 
ਜਸੁ ਜਗਤ ਮਝਾਰਾਂ।ਤਿਸ ਗਾਦੀ ਗਰ ਤੇਗਬਹਾਦਗਜਹਾਂ ਸਿਮਰੀਅਹਿ 
ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਦਰ ॥ ੩੧॥ ਭਗਤਿ ਰੂਪ ਅਪਨੇ ਬਪੁ ਧਾਰਕੋ । ਨੌਮੋਂ ਗੁਰੂ 
ਜਗਤ ਜਿਨ ਤਾਰਜੋ । ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ। ਤਿਹ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਭਿ ਥਲ ਕਰੈ ॥ ੩੨ ॥ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਜੋਧਪੁਰਿ ਸੇਵਕ ਭਯੋ । ਬਿਨਤੀ 
ਭਨਤਿ ਸੈਗ ਨਿਜ ਲਿਯੋ । ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਸਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਂਹੀ । ਕੁਛ ਮੈਸੈ ਨ 
ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੩॥ ਤੁਮ ਭੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨਿ ਸਿਧਾਰੋ ।ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਅਪਨੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋਰਾਜ ਅਟਲ ਨਹਿ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੋ।ਮੇਰੋ ਕਹਜੋ 
ਸਾਚ ਨਿਰਧਾਰੋ ॥ ੩੪॥ ਰਾਜਾ ਰਾਨੀ ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰ । ਤੂੰ ਭੀ ਜਾਹ 
ਸੈਗ ਤਿਨ ਧਾਰਿ' । ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਦਰਸਹਗੇ ਜਬੈ । ਸਕਲ ਕਾਜ ਸਿਧ 
ਦਵੇ ਲਾ ।ਲਪ੩ ਤੀ ਜਰ ਸਹੇ ਕਹਨ ਲੇ ਘਈ । ਸਬ ਬਕਲ 
ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਵਾਲੋ?। ਨ੍ਿਪ ਜਨਨੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੌ। ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਬਾਕ 
ਸਭਿ ਮਨਿਕੈਂ' ॥ ੩੬॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਮਹਿਪਾਲਕ ਢਿਗ ਆਈ । ਸਕਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਹੁ । (ਅ) ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਧਾਰਕੇ ਜਾਓ । “ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ । 
#ਇਥੇ ਚੰਡਿਕਾ ਆਪ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਦੇਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈਨੇ ਸੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਵਿ ਜੀ ਰ੍੍ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ?ੋ “ ਵਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

`ਦੇਵੀ ਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਬਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ 
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੈਮ ਸੂਧਾਰੋ 1 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਦੇ 
ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੪੨੫੮) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂਂ੧੦, 

ਬਾਰਤਾ ਕੌ ਸਮੁੜਾਈ । “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਏ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ 
ਬਿਥਰਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਜੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਦ ਕੋ ਕਰੇ । ਅਪਰ ਅਜ਼ਮਤੀ ਕੋ ਮਦ 
ਹਰੇ । ਜਿਨਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰੀ ਨ ਕਾਹੂ । ਬਿਚਰੇ ਅਖਿਲ ਜਗਤ ਕੇ ਮਾਹ 
॥ ੩੮॥ ਤਿਸ ਗਾਦੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ 
'ਸਾਦਰ । ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ ਆਨਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਮਰੋ ਬਲ ਮਭਿ 
ਹਾਨਾ ॥ ੩੯ ॥ ਤਿਨ ਹੁ ਬਸਤ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾਏ । ਮਿਲਨਿ ਹੇਤ ਦੇਵੀ 
ਫੁਰਮਾਏ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿੰਗੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੋ । ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਆਪਨੋ ਕਰੋਂ॥ 
੪੦॥ ਸਠਿ ਆਇਸੇ ਕਾਮੱਖਜਾ ਕੋਰੀ । ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਮਹਿਪਾਲ ਘਨੌਰੀ। 
ਸਕਲ ਕਟੈਬ ਮੈਗ ਨਿਜ ਲੀਨਿ । ਗਮਨਯੋ' ਤਬਿ ਮਹਿਪਾਲ ਪਰਬੀਨ ॥ 
੪੧॥ ਪਹੁੰਚਕੋ ਬ੍ਹਮ ਪੁੱਤ ਤਟ ਜਾਈ । ਸੁੰਦਰ ਦਿ ਨੌਕਾ ਮੰਗਵਾਈ । 
ਭਯੋ ਅਰੂਢਨਿ ਜਲ ਪਰ ਚਲੀ।ਮਹਿਪਤਿ ਲਏ ਉਪਾਇਨ ਭਲੀ ॥੪੩੨॥ 

ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤਜੋ ਉਤਰਤਿ ਪਾਰ । ਪਹੁੰਚਜੋ ਸੈਧਕਾ ਸਸੈ ਉਰਾਰਾੱਂ । ਉਚ 
ਦਮਦਮ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਤਿ ਬਜਿ ਬਾਜੇ" ॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦਾਦਸ ਰਾਸੇ “ਕਾਮਦੂ ਪਤਿ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਨਵਮੋ 
ਅੰਸੂ।। ੯।। ੧੦, [ਆਸਾਮ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਤਰਿ ਨਰੇਸ਼ ਤਰੀ ਤੇ ਆਗੇ ਕਰੋ ਅਕੋਰ ।ਨਗਨ ਚਰਨ ਤੋਂ 
ਗਮਨ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੇ ਭਾਉ 
ਉਰ ਧਾਰਾ। ਸ਼ੀ ਸਤਿਗਰ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਪਧਾਰਾ । “ਸ਼ਰਨਿ ਸ਼ਰਠਿ? ਕਰਿ 
ਪਰਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੀ ॥ ੨॥“ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਮੈਂ 
ਰਾਜਾਂ । ਤੁਮ ਢਿਗ ਆਯੋ ਤਯਾਗਿ ਸਮਾਜਾ,ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਅਹੋ 
ਦਾਸਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਹਾਇਕ ਰਹੋ ॥ ੩ ॥ ਦੇਵੀ ਕੀ ਆਇਸ ਕੇ ਸਾਬ । ਆਏ 
ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਥ ! ਜਜੋ' ਭਾਵਹਿ ਤੋਂ ਕੀਜਹਿ ਅਬੈ। ਤੁਮ ਆਗਜਾ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਬੈ ॥੪॥ ਤਊ ਏਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਸਮਰਥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਹੈਂ” । ਸਗਰੋ ਦੇਸ਼ 
ਮਾਨਤੋ ਰਹੈ ॥ ੫ ॥ ਅਬਿ ਤਰਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬਸਿ ਮਾਂਹੀ । ਗੇਰਹੁ ਹਮਹਿੰ, 
ਜੋਗਤਾ ਨਾਂਹੀ । ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਨਿ ਹਮਰੇਹਿੰਦੂ ਸਭਿ 'ਅਲੈਬ ਹੈਂ 
ਤਮਰੇ!॥੬॥ ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਗੁਰ ਭਏ ।ਕਪਾਲ। ਲੈ ਦਸਤਾਰ ਆਪ 
“ਲਸ਼ਕਰ ਨੈਂੜੈ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਜਦੇ ਸੁਨਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ (ਭਾਵ ਆਪਦੇ) 
ਸਿੱਖ ਹਾਂ । ਆਂਪ:-ਉਦਾਰ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੨੫੯) ਰਾਂਸਿ ੧੨। ਮੰਸ ੧੦,_ 
ਕਰ ਨਾਲ' । ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰੀ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਕੇ ਭਗ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੭ ॥ ਮੋਹ ਭਰਮ ਕੈ ਜਟਤਿ ਕਪਾਟ। ਛੁਟਕ ਗਏ” ਭਾ ਔਰੋ ਠਾਟ। ਪੁਨ ਦੁਪਟਾ ਸੁੰਦਰ ਤਿਹ ਦਯੋ। ਕਰਨਾ ਧਾਰਿ ਨਿਹਾਲ ਸੁ ਕਿਯੋ॥ ਗਗਨ 

੮ ਖੰਜਰ ਸ਼ਸਤ੍ ਨਹੀਂ ਇਕ ਦੀਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਭ ਨਿਜ ਢਿਗ ਰਾਖਨਿ ਕੀਨਿ।'ਭੋ ਕੂਪਤਿ! ਤੁਮ ਭਾਖਯੋ ਜੈਸੇਹਮ ਭੀ ਕਰੜੋ ਚਹਤਿ ਹੈਂ' ਤੈਸੇ ॥੯ 
॥ ਕੋਇ ਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਹਮਰੇ ਬਾਕਨਿ ਕੇ ਅਨੁਸਰੀ, ਅਹਿ । ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਜੈਸੇ ਹੋਇ ਸੁਖੈਨ । ਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤਹਿ ਭੈ ਨ” ।੧੦॥ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀਰਘ ਕੋ ਦੇਖਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਤਿ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੋਖ। ਹਾਂਬ 
ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ ਕਹੈ । “ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਮਾਰੋ ਅਹੈ ॥ ੧੧॥ ਕਰਹ 
ਸਹਾਇ ਦਾਸ ਕੀ ਐਸੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਦੇਖੈ ਕੈਸੇ। ਜਮਨ ਮੈਂਗ ਤੈ 
ਹਾਨ/ਹੈ ਧਰਮ । ਬੋਲਨਿ,ਮਿਲਨਿ,ਸਪਰਸ਼” ਅਧਰਮਾਂ॥ ੧੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਰਜਾ ਧਰਮ ਹਮਾਰੇ । ਹਰਨਿ ਭਰਨਿ ਪੁਭੁ ਕਰਨੇ ਹਾਰ/ਆਇਸੁ ਤੁਰ- 
ਕੋਸ਼੍ਰ ਕੀ ਜੋਇ(ਹਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਹ ਸੋਇ॥੧੩॥ ਇਹੁ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭੁ ਬਡੋ ਹਮਾਰੋ। ਅਪਰ ਕਹੋ ਜਿਮ;ਹੈਂ ਅਲੁਸਾਰੋ” । ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਤਬਿ ਕਹਜੋ। “ਹਮ ਤਿਮ ਕਰਹਿ ਜਿਮਹਿ ਤਮ ਚਹਜੋ॥ ੧੪॥ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾਤਮ ਰਾਜਾ । ਹਮਹੁ ਭਰੋਸੇ ਸਾਜਜੋ ਕਾਜਾ । ਰਿਦੈ ਸਰਲ ਛਲ ਰਚਕ ਨਾਂਹੀ । ਚਲਹਿ ਅਬਹਿ ਹਮ ਆਇਸ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੫ ॥ ਤਿਸ ਸੋਂ 
ਮਿਲਹੁ ਸੈਧਿ ਕਰਿ ਲੀਜੈ। ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨਿ ਕੀਜੇ । ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਮੇਲਾ ਹੋਇ । ਹਰਖਤਿ ਰਹਹੁ ਪਰਸਪਰ ਦੋਇ”॥ ੧੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਕਹਜੋ “ਗੁਰੂ ਗਤਿ _ਦੈਨ ! ਰਾਵਰ ਕੋ ਹਮ ਮਾਨੜੋ ਬੈਨ । ਤਊ ਏਕ 
ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । ਲਸ਼ਕਰ ਮੈਂ ਬਹ ਤੁਰਕ ਜਨੀਜੈ ॥ ੧੭॥ ਤਿਨਹੁੰ ਠ ਹੇਰੈਂ ਆਨ ਹਮਾਰੇ।ਅਰੁ ਨਹਿ ਮਿਲਹਿੰ ਆਇ ਇਸ ਪਾਰੇ। ਬ੍ਹਮ ਪੁੱਤ ਕੇ ਪਾਰ ਜਿ ਆਵਹੁ । ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਆਪਨੇ ਪਾਵਹ ॥੧੮॥ ਦੇਸ਼ 
ਹੱਥ ਨਾਲ । `ਛੂਹਣਾ । “ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਅਸੀਂ ਯਨੁਂਸਾਰ ਗੰ ਸੁ ਜੀ; ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨ੍ਂ ਨੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ , <(ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀ) ਇਸ ਪਾਰ ਆਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ (ਚਾਹੁੰਦੇ) 

ਦੇਵੀ ਭੈਟ ਨਾਲ ਰਾਜੈ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮੋਹ ਭਰਮ ਦੇ ਕਪ ਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਏਹ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । “'ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥? `ਪਾ:-ਕਿਸ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਰਜ । ( ੪੨੬੦) ___ ਰਾਸਿ ੧੧। ਅੰਸੂ ੧੦, 
ਗਿਹ ਮਇਆ ਸਤ. = 
ਪਠੀਤ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਆਇ।ਸਗਰੇ ਨਰ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਹੋਇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ- 

ਰਬ ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨ । ਸੀਸ ਸਪਰਸ਼ਹਿ ਰਾਵਰਿ ਪਾਇਨ ॥। ੧੯॥ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸਾਥ । ਆਵਹੁ ਦੇਸ਼ ਤਿਸੀ ਗੁਰ ਨਾਥ । ਤਹਿਂ 

ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਕਰਹੁ ਮਿਲਾ੫। ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਨਹਿ ਕਹੋ ਜੁ 'ਆਪਿ) ॥੨੦॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋਇਸੀ ਬਿਧਿ ਹੋਇ । ਤੇਰੇ ਬਿੱਧ੍ਰੰ ਕਰਹਿ ਨ ਕੋਇ'।ਜਥਿ 

ਕੋ ਆਨਿ ਸ਼ਰਨ ਤੈ' ਪਰਯੋ। ਹਮ ਚਹਿਂ ਦੋਨਹੁ ਕੋ ਭਲ ਕਰਯੋ' ॥੨੧॥ 

ਸਾਦਰ ਗੁਰੂ ਦਯੋ ਸਿਰੁਪਾਇ। ਬੈਦਨ ਕੌਰ ਗਮਨਜੋ ਤਬਿ ਰਾਇ। ਨਿਸ 

ਮਹਿ ਲੋਕਾ ਪਰ ਚਢਿ ਗਯੋ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਵਨ ਆਪਨੇ ਭਯੋ ॥ ੨੨॥ ਭਈ 

ਪਰਾਤਿ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਠਾਯੋ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਕੀਨਿ 

_ਬੈਦਨਾ ਬੈਠਜੋ ਪਾਸ। ਭਨਤਿ ਬਿਨੈ “ਮੈਂ ਹੋਂ ਤੁਮ ਦਾਸ” ॥੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ, ਸਾਰੋ । ਬਿਤਜੋ ਬ੍੍ਿਤੰਤ ਬਤਾਇ ਉਦਾਰੋ/ਬਿਜੈ ਭਈ ਤੇਂਰੀ 

ਸਭਿ ਰੀਤਿ। ਜਿਨਕੋ ਸਕਯੋ ਨ ਕੋਊ ਜੀਤ ॥ ੨੪॥ ਸੋ ਤੁਝ ਮਿਲੈ ਉਪਾ- 

ਇਨ” ਦੋ ਹੈ। ਮੰਤਠਿ ਬਲ ਜੋ ਬਸ ਨਹਿ ਹੈ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਲਿਹੁ ਮੈਗ 

ਹਜ਼ਾਰ । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਨ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ॥੨੫ ॥ ਆਜ ਕਰਹੁ ਤਯਾਰੀ ਸਭਿ 

ਭਾਂਤਿ । ਤਰੀਅਨਿ” ਚਵਹੁ ਹੋਤਿ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤਿ” । ਸੁਨਿ ਨਿਰਿਪ ਕੇ ਅਨਦ 

ਬਡ ਭਯੋ । ਜਨੁ ਨਵ ਨਿੱਧਨਿ ਕੋ ਹਰਿ ਲਯੋ ॥ ੨੬॥ ਬਾਰੈਬਾਰ ਖਦਨਾ 

ਠਾਨਤਿ । 'ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ! ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਅਬਿ_ਜਾਨਤਿ । ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਮੋਕੇ 

ਤੁਮ ਦੀਨਸਿ । ਸਗਰੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨਿ ਕੀਨਸਿ' ॥ ੨੭ ॥ ਇੱਤਰਾਦਿਕ 

ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਬਡਾਈ । ਸਿਵਰ ਜਾਇ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਰਾਜਪੂਤ ਭਟ 

ਏਕ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਬੀਨ ਬੀਨ ਕੀਨਸਿ ਸਭਿ ਨਜਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ 

ਸ਼ਭ ਧਾਰਨ ਹਾਰੇ । ਕਹਜੋ “ਅਰੂਵਹੁ ਹੋਤਿ ਸਕਾਰੇ”। ਨਿਸਾਂ ਬਿਖੈ ਰ 

ਕਰਿ ਸੋਯੋ । ਬਡੀ ਭੋਰ ਉਠਿ ਕਾਰਜ ਜੋਯੋ ॥ ੨੯ ॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਪਟ 

ਆਯੁਧ ਧਾਰੇ । ਮਿਲਿ ਸੰਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੇ । ਸਿਵਕਾ ਪਰ ।ਨ੍ੰਘ 

ਕੇ ਸਗ ਚਾਲੋ । ਚਵਿ ਤਰੀਅਨਿ” ਪਰ ਨੀਰ ਬਿਸਾਲੋ ॥ ੩੦ ॥ ਪਹੁੰ 

ਪਾਰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜਬੈ । ਸੁਨਜੋ ਕਾਮਰੂ ਪਤਿ" ਨੇ ਤਬੈ । ਕੁਛ ਤੁਰੇਗ ਅਰੁ 

ਬਸਤ੍ ਬਿਸਾਲੋ । ਦਰਬ ਲਯੋ ਕੈਤਿਕ ਨਗ ਚਾਲੋਂ॥ ੩੧ ॥ ਅਪਰ ਉਪਾ- 
ਇਨ ਆਛੀ ਕੋਈ । ਉਪਜਹਿ ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਜੇਈ । ਆਇ ਮਿਲਯੋ 
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੧੩ਰੇ ਉਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । “ਨਜ਼ਰਾਨਾ । ਏੜੀਆਂ (ਉਪਰ) । £ਕਾਮਰੂ- ਪਤੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੬੧ 'ਰਾਸਿ ੧੨ । ਆਰੂ ੧੦ 
ਭੂਪਤਿ ਕੋ ਸਾਥ । ਦੁਹਨਿ ਬੀਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੁ ਨਾਥ॥ ੩੨॥ ਲੋਠਿ ਦੇਲਿ 
ਜੋਤਿਕ ਮਨ ਭਾਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਦੋਨੋ' ਤੇ ਕਰਿਵਾਯੋਭਈ ਮਿੱਤਤਾ ਆਪਸ 
`ਮਾਂਹੀ । ਬਧੜੋ ਪ੍ਰੋਮ ਰਸ ਉਰ ਹਰਖਾਹੀ ॥ ੩੩ ॥ ਆਪਸ ਮਹਿ ਪਲਟੀ 
ਚਸ਼ਤਾਰ' । ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਭਰਿ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰਿ। ਭਨਤਿ ਪਰਸਪਰ ਮਧੁਰੇ 
ਬੈਨ । ਹਰਖਤਿ ਪਿਖਤਿ ਸਮੁਖ ਕਰਿ ਨੈਨ ॥ ੩੪॥ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋਰ 

_ਨਰੇਸ਼ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਂ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਕੋ ਇਕ ਚਿੰਨ ਆਪ ਅਥਿ 
ਦੀਜੈ । ਹਮ ਪਰ ਕਰੁਨਾ ਧਾਰਿ ਪੂਸੀਜੈ ॥ ੩੫ ॥ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਕੈ ਹਮ 
ਦੇਹੂ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਜਹਿਗੋ ਏਹੂ। ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕੈ ਦਿਹ ਇਸ ਦੇਸ਼। 
ਜਿਸ ਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਗੰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੩੬॥ ਇਮ ਰਾਜਾ ਕੋ ਪੇਮ ਪਰੇਖਾ। 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਤੇ ਤਿਸਕੋ ਦੇਖਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਪਨੋ ਧਨੁਖ ਸੈਭਾਰਾ । ਤਰ- 
ਕਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਬਾਨ ਨਿਕਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥ ਧਰਿ ਕੈ ਜੇਹ ਕਾਨ ਲਗ ਤਾਨਾ। 
ਦੇਖਯੋ ਸਨਮੁਖ ਬਿਟਪ ਨਿਸ਼ਾਨਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਤਾਕਿ ਧਨੁਖ ਤੇ ਤਯਾਗਗੋ । 
.ਬੜੇਂ ਬੇਗ ਤੇ ਤਰੁਵਰ ਲਾਗਜੋ ॥੩੮॥ ਭਲਕਾ ਭਈ ਪਾਰ ਇਮ ਗਜੋਂ”। 
ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤਨਕ ਤਨਕ ਦਿਖ ਪਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਸੋ ਚਿੰਨ ਇਹ 
ਥਾਨ । ਪੂਜਹਿਂ ਸਗਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨਿ ॥੩੯॥ ਬਿਘਨ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰ ਜੇਂ ਹਇ 
ਜਾਵੈ । ਇਸ ਕੌ ਮਾਨਹੁੰ ਤੁਰਤ ਮਿਟਾਵੈ । ਜੋ ਬਾਂਛਹਿ ਵਲ ਕਿਸ ਬਿਧਿ 
ਕੋਇ । ਇਸ ਪੂਜਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੪੦॥ ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਕੀਜਹਿ 
'ਮੇਲਾਂ । ਸਕਲ ਦੋਸ਼ ਨਰ ਕਰਹ ਸਕੋਲਾ । ਮਾਨਹ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਪਾਵਹ। 
ਧੂਪ ਦੀਪ ਪਤ ਚਵਾਵਹੁ ॥੪੧॥ ਸੁਨਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਭੂਪਤਿ ਠਾਨ। 
ਬਿੱਘੂ ਬਿਠਾਰੜੋ ਕਰਿ ਇਸਥਾਨੀ”। ਨਿਤ ਪੰਚਾਂਮਿ੍ਤ ਕੋ ਕਰਿਵਾਇ । 
ਲੰਦਨ 
ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਤਹਿ ਤੋਂ ਫਲ ਪਾਇ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨ੍ਰਿਪ ਦੁਉ ਮਿਲਾਏ। 
ਸਭਿਕੇ ਸੁਨਤਜੋਂ ਬਾਕ ਅਲਾਏ ॥ ੪੩॥ “ਤਮ ਦੌਨਹੇ ਭੂਪਤਿ ਬੁਧਿ- 
ਵੈਤੇ। ਹਮ ਤੇ ਸੁਨਹੁੰ ਬਾਕ ਹਿਤਵੈਤੇ । ਇਹ ਖੰਜਰ ਹਮ ਗਾਡਹਿਂ 
ਅਵਨੀ । ਬਸਦੀ ਤਹਾਂ ਬਸਾਵਹਿੰ ਰਵਨੀ“॥ ੪੪॥ ਹੱਦ ਕਜ਼ਹਿੰ ਦਹਿੰ 
ਰਾਜਨਿ ਕੋਰੇ । ਗੰਹ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨ ਘਨੌਰੀ । ਇਤ ਇਹ ਰਹ ਨ ਆਰ 
(ਪਗ ਵਾ ਲਈ । "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ, ਭੇਟ । 
“ਇਸ ਥਾਨ ਵਿਚ (ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ) । (ਅ) ਸਥਾਨ ਪਤੀ । “ਮੁੰਦਰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੬੨ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਮਹ ੧੧, 

ਜਾਵੈ । ਨਹਿ ਬਿਰੋਧ ਕੋ ਬਹੁਰ ਉਠਾਵੈ॥ ੪੫ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀ_ਚੌਕੀ 

ਰਹੈ । ਤਹਿ ਹਮ ਗਾਮ ਬਸਾਂਯਹੁ ਚਹੈਂ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਹਿੰ ਹਦ ਕੇ ਹੇਤੁ” । 
ਸਨਿ ਦੋਨਹੁੰ ਹਰਖ ਸਮੇਤ॥੪੬॥ਆਪਹੁ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਮਿਰਜਾਦਾ। 

ਦਿਸ਼ਿ ਚਹੈਂ ਧਰੇ ਅਹਿਲਾਦਾ । ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਨੀਕ”' । 

ਆਦਰ ਕਰਜੋ ਥਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ॥ ੪੭॥ ਕੰਚਨ ਬਸਤ ਤੁਰੈਗਮ 
ਦੀਨੇ । ਦੇ ਕਰਿ ਧਨ 'ਸਨਮਾਨਤਿ ਕੀਨੇ ।ਲੇ ਕਰ ਬਿਦਾ ਭਏ ਚਲਿ 
ਆਏ । ਚਢਿ ਨੌਕਾ ਨਦ ਤੇ ਉਤਰਾਏ ॥ ੪੮॥ ਆਵਤਿ ਬਿਜੈ ਨਿਸ਼ਾਨ" 

ਬਜਾਯਹ/ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਸ਼ਲਬੈਂ ਛਡਵਾਯਹੁ। ਲਿਖਯੋ ਵਤੇਨਾਮਾ ਤਤਕਾਣਐ 

ਢਿੱਲੀ ਪਠਜੋ ਬੇਗ ਕੇ ਨਾਲ ॥ ੪੯॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਦਾਵਸ਼ 
ਰਾਸੇ “ਦ੍ਰੇ ਭੂਪਨ ਮੇਲ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦਸਮੇ ਅੱਸੂ । ੧੦ । 

੧੧. [ਰਾਜੈ “ਰਾਮ” (ਰਤਨ ਰਾਇ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਰ]। 
ਦੋਹਵਾ ॥ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦ ਤੇ ਉਤਰਿ ਆਇ ਦਮਦਮੇ ਥਾਨ।ਧਰਮਸਾਲ 

ਸਦਰ ਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗਨ ਆਨਿ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਜਹਿ ਧੋਬਨਿ ਕੋ 

ਝਿੱਛ ਟਿਕਾਯਹੁ । ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤਹਾਂ ਬਸਾਯਹੁ । ਅਪਰ ਥਾਨ ਖੰਜਰ ਜੋ _ 
ਲਹਮੋ। ਅਵਨੀ ਬਿਥੇ ਗਾਂਡ ਸੋ ਦਯੋ॥ ੨॥ ਤਹਿ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਂਯੋ _ 
ਭਾਰੀ। ਖੰਜਰ ਤਾਂਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਕੇਤਿਕ ਸੈਨਾ । ਤਹਾਂ 
ਟਿਕਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ਸੁਖੋਨਾ ॥ ੩॥ ਹੱਦ ਕਰੀ ਦੁਇ ਰਾਜਨਿ ਕੇਰੀ । ਜਿਸ 
ਤੇ ਉਠਹਿ ਬਿਰੋਧ ਨ ਫੇਰੀ । ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹਰਖ ਸਮੇਤ । ਆਪ 

ਆਪਨੇ ਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ॥ ੪॥ ਦੋਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋਰ ਬਰੋਬਰ। ਅਪਰ ਰਾਜ 

ਇਕ ਤਹਾਂ ਹਤੋ ਬਰ । ਗਾਜਾਂ “ਰਾਮ? ਨਰੇਸ਼੍ਰ ਨਾਮ' । ਪੁੱਤ ਨ ਉਪਜਕੋ 
ਤਿਸ ਕੇ ਧਾਮ॥ ੫॥ ਕਰਿ ਉਪਚਾਰ ਹਾਰਿ ਕਰਿ ਰਹਜੋ । ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਤੇ 

ਨਹਿ ਨੰਦਨ ਲਹੜੋਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਪੂਰੇਇਨਕੋ ਵੈਲਯੋ ਜਸੁਬਹ 
ਰੂਰੇ॥ ੬॥ ਕੇਤਿਕ ਬਰਖ ਬਿਤੇ ਇਸਥਾਨ” । ਯਾਂਤੇ ਜਸੁ ਤਹਿ ਬਿਦਤ 

ਮਹਾਨ । ਲਘ ਦੀਰਘ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਤਿ ਕਾਮਨਾ 

ਸਾਰਨ॥ ੭॥ ਹੁਇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੈ । ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ । 

ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵੈ ਭਤਕਾਲਾ । ਫੁਰਹਿ ਬਾਕ ਜਿਨ ਕੈਰ ਉਤਾਣਲ ॥ ੮॥ 

੧ ਦਾ ਧੇਂਸਾ । “ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ “ਰਾਮ! ਹਿਤ ਸਬ ਜੀ ਦੇ) 
ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤੀਤ ਹੋਏ । “ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਵਿੰਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ" 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੬੩) ___ ਰਾਸਿ ੧੨। 
ਵੜ ਕਿਨ ਸੇਵਤਿ ਬਪੁੰ' ਰੋਗ ਮਿਟਾਵਾ 
ਹੁੜੇ ਦਾਰਿਦੀ ਬਿਠੋ ਕਰਤੇ । ਸੋ ਧਨਾਵ ਹੋਏ ਸੁਖਵੋਤੇ ॥੯॥ ਜੋ ਅਨਜਾਨ 
ਅਨਾਦਰ ਕਰੈ । ਤਿਹ ਤਤਕਾਲ ਆਪਦਾ ਪਰੈ । ਨਿਕਸਹਿਂ ਬਾਕ ਬਦਨ 
ਤੋਂ ਜੈਸੇ। ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਫਰ, ਬਨਿ ਹੈਂ ਤੈਸੇ॥ ੧੦॥ ਲੋਕ ਸੈਂਕਰੇ 
ਅਸੰਏ ਸਮੀਪ। ਹੋਇ ਬਾਕ ਤੇ ਰੈਕ ਮਹੀਪਾਂ । ਭੈ ਬਜਾਪਜੋ_ਤਿਸ ਦੇਸ਼ 
ਮੜਾਰੇ । ਸਾਦਰ ਆਵਹਿ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੇ ॥ ੧੧॥ ਤਿਸ ਨ੍ਿਪ ਕੀ ਗਨੀ ਨੇ 
ਸੁਨਜੋਂ । ਬਹੁਤਨਿ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਜਸੁ ਭਨਯੋਂ।ਪੁੱਤ ਕਾਮਨਾਵਾਨ ਮਹਾਨੀ । 
ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਚਿਤਵਤਿ ਦੁਖ ਸਾਨੀ ॥ ੧੨॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਰਿਨਿ ਅਰੁ ਰ 
ਦੇਨਾ।ਜਿਸ ਮਨ ਰੁਚਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਲੋਨਾ।ਗੁਰ ਜਸ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਫੁੱਲਿਤਿ 
ਇਿਲ। ਜੇਲ ਜੱ ਸਗ ਆਮ ਹੁਇ ਗਈ ॥ ੧੩॥ ਨਿਸਾ ਭਈ ਗਾਜਾ 
ਢਿਗ ਆਯੋ। ਨੌਤ੍ ਨੀਰ ਭਰ ਤਿਸਹਿ ਸਨਾਯੋ । “ਰਾਜ ਸਾਜ ਧਨ ਧਾਮ 
ਭਬਾਰੇ । ਸਭਿ ਵੀਕੇ ਖਿਨ ਪੁੱਤ ਹਮਾਰੇ ੧੪।। ਨਹੀਂ ਤਿਲਾਂਜੁਲ” ਹਿਤ 
ਰਿ - - ਅਵਿਗਤਿ ਦੋਊ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਂਰੇ ਸਤ 
ਉਪਾਇ।ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਿਸਤੇ ਪਾਇ॥੧੫॥ਪੂ ਜੇ ਨਰਕ ਤਰਾਵੈ 
ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਕੋ ਅਰਥਹਿ ਸੋਊ । ਪੁਨ ਇਸ ਜਗ ਕੋ ਸੁਖ 
ਪਿਆ ਆਂ 
ਦੇਖ ਸਿਰਾਤੀਂ' ਲੋਚਨ ਛਾਤੀ । ਸੋ ਹਮਕੋ ਸੁਖ ਨਾਂਹਿ ਨ ਹੋਵਾ। ਅਠਿਕ 
ਉਪਾਇਨਿ£ ਕੋ ਕਰਿ ਜੋਵਾ ॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨ ਸੁ ਮੈਂ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਬਾਏਂ । 
ਇਤ ਸ਼ੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਆਏ । ਲੋਕ ਅਨੌਂਕ ਕਾਮਨਾਂ ਪਾਵੈਂ । ਸਾਦਰ 
ਸੇਵਹਿ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵੈਂ ॥੧੮॥ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਸੁ ਸਾਰੇ ਭੂ ਮੰਡਲ 
ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਉਦਾਰੇ । ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਜਾਇ ਨ ਸੇਵ ਉਠਾਵਹ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ 
'ਸੁਤ ਕੋ ਬਰ ਪਾਵਹੁ” ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। “ਮੈਂ ਭੀ 
ਸੁਨਜੋਂ ਸਜਸ ਅਭਿਰਾਮ । ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨ । ਫੁਰਹਿਂ 
ਸਕਲ ਤਿਮ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨੇ ॥ ੨੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ ਸਮ ਸਾਰੇ।_ 
ਕਰਜੋ ਪ੍ੁਕਾਸ਼ਨਿ, ਅਨਿਕ ਉਧਾਗੇਇਹ ਭੀ ਤਿਠ ਹੀ ਕੇ ਅਵਤਾਰ । ਯੋ 
੧ਸਰੀਰਕ । ₹ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਇਕ ਰਸਮ ਰੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਹ ਕੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੁਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਿਲ ਭਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੋੜਦੇ ਹਨ । 
ਪੁੱਤਰ । [ਖੂ=ਨਰਕ ਤੋਂ । ਤਰ=ਤਰਾਵਨ ਬਨ] । ਪਠਰਈ ਹੈ । “ਕਤਲਾਂ 

ਇਹ ਭੈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਹੈ । ਹੇ 



ਹ 1 ( ੪੨੬੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅ੧ ੧੧, 

ਰ” ॥ ੨੧॥ ਏਵ ਪਰਸਪਰ ਹੋਏ। 
ਆਲ ਮਣ ਤੱ ਉਤ 
ਕੀਲ਼ਸਿ ਉਬਸਵ ਠਾਨੋ ॥ ੨੨॥ ਨਿਜ ਰਾਨੀ ਕੋ ਲੈ ਕਰਿ ਸਾਬਚਵਤਿ 

_ ਭਯੋ ਤਬਿ ਹੀ ਨਰਨਾਥ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੈਗਮ ਕੇ ਅਸਵਾਗਚਦੇ ਮੈਗ ਦੰਦਭਿ 
_ਯਕਾਰ ॥ ੨੩॥ ਸਿਵਕਾਂ ਡੋਰੇ ਬਾਹਨ ਨਾਨਾ ! ਲੋ ਕਰਿ ਚਲਜੋ ਸੈਗ 
ਫਾਜਾਨਾ। ਸੁਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਮਗ ਕੌ ਝਗਰਾਂ । ਕਰਮ ਕਰਿ ਦੇਸ਼ ਉਲੰਘਨੋ 
ਸੱਗਰਾ ॥੨੪॥ ਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲਖਜੋ ਬਸੇਰ।ਆਇ ਸਮੀਪਿ ਕਰਾਇ 
ਸੁ ਭੇਗਾ। ਤੈਬੂ ਸ਼ਮਿਯਾਨੰ ਤਹਿੰ ਤਾਨੌ । ਉਤਰਜਯੋ ਭੂਪਤਿ ਥਿਰਤਾ ਠਾਨੇ ॥ 
੨੫ ॥ ਸੋਧਾਂ ਬਦੀ ਸਪਤ ਸੁਖ ਰਾ । ਬਹੁਰ ਖਸੱਨ ਹੋਈ ਜਿ ਪਾੜ 
ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਲੇ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ । ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਗਮਠਜੋਂ ਨੰਗੇ 
ਪਾਇਨ ॥ ੩੬ ॥ ਭਯੋ ਦੀਨ ਮਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ।ਸਹਤਿ ਭਾਰਜਾ ਅੰਜੁਲ 
ਪਾਨ"। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਕੈ ਪਗ ਕੈਜਨਿ"। ਮਨ ਰੈਜਨ ਭਵ ਭੈ ਭੂਮ 
ਤੈਜਲ“ ॥ ੨੭ ॥ ਆਇਸੁ ਲੈ ਬੈਠਯੋ ਡਰ ਧਾਰਿ। ਸਤਤਿ ਬੇਨਤੀ£ਕਰੀ 
ਉਢਾਂਰਿ । ਘਟ ਘਫ ਪਣ ਕੇ ਜਾਨਣ ਹਾਰੇ। ਬਨਹਿ ਨ ਕਹਿਬੋ ਆਪ 
ਅਗਾਰੇ” ॥੨੮॥ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸਚਿਵ ਨੇ ਕਹਨੋ“ਇਤ ਆਵਨਿ ਰਾਵਰ 
ਜੋ ਲਹਯੋ। ਹਮ ਸਮ ਜੀਵ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੇਰੇ । ਲਖਿਯਤਿ ਜਾਗੇ ਭਾਗ 
_ਬਡੇਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਿਬੀਪਤਿ ਕੀ ਇਮ ਇੱਛਕਾ । ਧਰਹਿ ਆਪ ਕੇ 
ਮੁਖ ਕੀ ਸਿੱਛਜਾ । ਪਦ ਪਾਵਨ ਬਰ ਸੈਦਗਇਨ ਤੇ ਯਹ ਪੁਨੀਤ 
ਕਿਯ ਮੰਦਰ ॥ ੩੦॥ ਜੋ ਜਾਂਚਤਿ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ । ਪਾਯਤਿ ਸੋ, ਇਮ ਰ 
ਸੁਜਸੁ ਉਦਾਰਾ । ਲੌਬੇ ਹੇਤੁ ਆਪ ਚੰਢ ਆਏ£। ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਸੋਂ ਚਿਤ 
ਲਪਣਾਏ” ॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਮੱਜਨ ਤੀਰਬ 
ਪਿਖਨਿ ਸਬਾਨੇ। ਆਵਨਿ ਭਯੋ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਮਾਂਹੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਾਜ 
ਨਿਬਾਹੇ ॥੩੨॥ ਦਾਨ ਹੋਮ! ਬਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਕਰਿਕੈ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਇਸ 
“ਣਿੰਆ (ਕਿ ਆ । ₹ਪੁਤ੍ਰ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ (ਰਾਜਾ। ਰਸਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ. 
[੯ਿਡਗਰਲਾ=ਚਲਨਾ, ਟੁਰਨਾ] । 5ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ । ਚਰਨ ਕਵਲਾੰ ਪਰ । “ਭੈ ਭੈਨਣ ਵਾਲੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ।#ਆਪ ਜੀਦੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪ (ਜਾਜਾ ਜੀ) ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ।ਂਪਾ:-ਸੁਤ ਹਿਤ 
ਕੀ ਬੀਜੈ ਦਾਨਾੰ । ਤੇ ਹੋਮ 

ਹੈ “ਹੋਮ ਜਗ ਲਖ ਭੋਗ ਚਣੇ ਚਬਾਵਨੀਂ” । ਸਾਧ ਮੈਕਤ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨੀ 
ਨ ਇਤ ਆ ਰੂਪੀ ਹੋਮ ਗੁਰਮਤ ਵਿਖੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਦਾ 

ਹੈਦਰ ਪ੍ਰਕਾ: ੯: ਅਧਯਾ: ੪੮ ਅੰਕ ੫੬ । 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੨੬੫) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੧, 

ਦੇਸ਼ ਨਿਹਰਿ ਕੈ । ਅਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇਰੀ" । ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਿ ਆਇ 
ਬਿਨ ਬੇਰੀ” ॥ ੩੩ ॥ ਕਹੋ ਕਾਮਨਾ ਅਪਠੀ ਜੋਇ। ਆਗੇ ਗਮਨਿ ਨਹੀਂ 
ਅਬਿ ਹੋਇ” । ਇਮ ਸੁਨਿ ਦੇਕ ਦਿਵਸ ਤਹਿੰ ਰਹੇ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਈ ਮਿਲਿ 
ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਰੇ ॥ ੩੪॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਸੁ ਸੁਨਕੋਂ ਤੁਮਾਰਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ 
ਮਨ ਭਯੋ ਹਮਾਫਾ । ਕਰਜੋ ਦੋਸ਼ ਪਾਵਨ ਇਤ ਆਇ। ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਲੋਕ 
ਸਮੁਦਾਇ'੩੫॥ਪੁੱਤਨ ਜਾਚ ਸਕਹਿ;ਕਹਿ ਕੈਸੇਂਊਸਤਿਗਰ ਨੇ ਉਰਕੀ 
ਲਖਿ ਤੈਸੇਮ੍ਰਿਦਲ ਮਧੁਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਦਾਨੀਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਮੁਖਬਾਨੀ 
॥੩੬॥/ਭੋ ਮਹਿਪਾਲਕ ! ਨਿਜ ਅਭਿਲਾਖ।ਕਤੋਂ ਸੁਕਚਤਿ ਚਿਤ,ਦੀਜਹਿ 
ਭਾਖਿ।॥ਏਨਤਿ ਭਨੀ ਬਿਨਤੀ,ਕਰ ਖੈਦੇ।“ਦਾਨੀ ਸਭਿ ਕੋ ਆਪ ਬਿਲੈਦੋ॥ 
੩੭ ॥ ਜਤਨ ਅਨੋਕ ਕਰੇ ਸਭਿ ਰੀਤਿ । ਪੁੱਤ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਚਿੰਤਾ ਚੀਤ । 
ਆਰਬਲਾ ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਾਈ । ਅਬਿ ਸ਼ਰੀਰਪਰ ਭੀ ਬਿਰਧਾਈ%।੩੮॥ 
ਆਪ ਰਾਜ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀਜੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਜ ਕੀਜੈ । 
ਚਰਨ ਆਪ ਕੇ ਅਲੰਬ ਹਮਾਰੇ । ਤਜੇ ਉਪਾਇ ਅਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ॥ ੩੯ ॥ 
ਹੁਇ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਦਿਹੁ ਕੱਲਯਾਨੇ । 
ਪੂਰਬ ਸੇਤ ਦੇਵ ਬਹੁ ਮਾਨੋ“ । ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ£ ਪੂਜਨ ਠਾਨੇ ॥ ੪੦॥ 
ਬਹੁ ਕਰਿ ਰਹੇ',ਨ ਉਪਜਜੋ ਨੌਦ' । ਹੀਨ ਮਨੋਰਥ ਚਿੰਤ ਬਿਲੰਦ। ਅਥਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ। ਸਭਿ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੁਰਤਰ ਪਾਏ ॥ ੪੧ ॥ 
ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਕੀ ਮਮ ਰਹੈ । ਮੋ ਮਨ ਸੈ' ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸ ਅਹੈ? । ਦਿਸ 
ਬਿਧਿ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸਨਿ ਕਰਿ ਕੈਦੀਨ ਦਯਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੈਭਰਿਕੈ। 
੪੨॥ਦੀਨ ਜਾਨਿ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਦਯਾ। ਕਹਜੋ ਬਾਕ “ਤੁਝ ਕੋ ਬਰ ਦਯਾਂ। 
ਹੁਤੀ ਮੁਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਹਾਥ । ਲਾਇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੇ ਉਰੂ੯ ਸਾਥ ॥ ੪੩॥ 
“ਤਵ ਸੁਤ ਹੁਇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਭਾਗ ਉਦਾਰਾ । ਤਿਸ 
ਕੋ ਸੀਸ ਮੁਹਰ ਇਹ ਹੋਇ। ਢਿੰਨ੍ ਹਮਾਰੋ ਧਾਰਹਿ ਸੋਇ? ॥ ੪੪॥ ਚਰਨ . 
ਪਖਾਰਿ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ। ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਾ । ਕੇਤਿਕ 

“ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ । “ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾ । “ਭਾਵ ਪੁੱਤ੍ਰੇ ਮੰਗਣ ਲਈ 
ਕਹਿਣੋਂ' ਮੈਗਦਾ ਹੈ, ਆਂਖੇ ਕੀਣੂੰ ? “ਬੁਢੇਪਾ । “ਪਹਿਲੇ ਸੈਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਹਨ । 
੬ਮਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ । “ਬੜੇ (ਉਪਾਉ) ਕੀਤੇ । 'ਪੁੰਤ੍ । ੯ਪੱਫ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੨੬੬ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਮਾਸਨਿ ਸ਼ਤ ਨਿਪਜਯੋਂ' _ਲਿਪਜਯੋ' । ਚਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਲਯੋ॥ ੪੫॥ 
#ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਟਣੇ ਤੇ ਚਲਿਕੌਂ। ਉਲੰਘੇ ਮਾਰਗ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕੈ । 
ਆਨੰਦ ਕੀ ਨਿਧਿ ਸੁਧਿ ਤਬਿ ਆਈ/ਭਯੋ ਆਪ ਕੇ ਪੁੜਹ ਬਧਾਈ॥੪੬॥ 
ਸੁਨਤਿ ਉਛਾਹ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਹੋਵਾ । ਦਯੋ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦਾਰਿਦ ਖੋਵਾ। 
ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ।ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਬਹੁ ਅਹਿਲਾਦਾਂਘ 
੪੭॥ਦੁੰਦਭਿ ਛੋਟੇ ਬਡੇ ਬਜਾਏ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਲਗਿ ਸੁਨਿ ਸਮੁਦਾਏਤੋਪਨਿ 
ਤੁਪਕਨਿ ਸ਼ਲੰਖ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੪੮ ॥ 
ਲ੍ਹਿਪ ਲੇ ਦਾਨ ਦਯੋ ਬਹੁ ਰੈਕਨਿ।ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਨਤਕੋਂ ਕੋਚਨ ਕੈਕਨ। ਜਿਸ 
ਨੇ ਪੂਰਬ ਖ਼ਬਰ ਸੁਨਾਈ । ਦੁਇ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ॥ 8੯ ॥ 
ਕੌਤਕ ਕੀਨਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ। ਨਟ,ਨ੍ਰਿਤਕਰ',ਬੈਦੀਜਨ,ਚਾਰਨ” 7। 
ਛੂਮ ਭਾਟ ਆਦਿਕ ਜੋ ਆਏ। ਲੋ ਕਰਿ ਦਾਨ ਸਕਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ॥੫੦॥ 
ਅਤਿ ਉਤਸਵ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕਰਤੀ । ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿਦ ਕੋ 
ਧਰਤੀ । ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਨੋ ਉਤਸਵ ਕੀਨਸਿ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿਹੈ ਧਨ 
ਦੀਨਸਿ॥੫੧॥ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਚ/ਹਤਿ ਮੁਰੇ । ਪਟਣੋ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮੁਖ ਕਰੇ । ਅਬਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਥਾ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਦਸਮੇ' ਗੁਰ ਕੀ ਕਹੋ 
ਬਨਾਇ" ॥ ੫੨ ॥ ਹਰ ॥ ਜਿਮਿ ਜਿਮ ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਮਹਿੰ ਖੇਲੇ ਬਾਲ 
ਮੁਕੋਦ । ਭਯੋ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਜਥਾ ਰਚੋਂ ਤਥਾ ਸ਼ੁਭ ਛੇਦ ॥ ੫੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਦ੍ਾਦਸ਼ਿ ਰਾਮੇ ' ਰਾਜੇ ਕੋ ਸੂਤ ਦੇਵਨਿ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ 
ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ।। ੧੧ ॥ 

੧ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । “ਕੈਚਨ ਦੇ ਕੜੇ । “ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਭੱਟ । “ਬਣਾਕੇ । 
_ `ਇਥੈ ਕਵਿ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ 

ਲਿਆ ਆਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਗਏ 
ਸਨ । ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਦਸਮੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, 
ਇਸ ਕਰਕੈ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾ ਰ ਜੀ ਪਣਣੇ ਤੋਂ' ਤੁਰਕੇ ਕਛ £ਜ਼ਲ ਚੋਖਾ 
ਪੈੱਤਾ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਾਮ 
ਕਪ ਨੰ ਦਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧ ੧੩ ਦਾ ੧੦ ਅੰਕ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੈ ਗ੍ਰਿਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, “ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ ॥? ਇਹੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅੱਗੇ 
੧੨ ਅੰ ਦੇ ਦ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਢੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੪੨੬੭ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੨, 
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੧੨. [ਦਸਮੇਸ਼ ਅਵਤਾਰ] । ਰ 

ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਗਨਮੰਗਲਕੇ ਗੁਰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ,ਮਹਾਂ ਉਤਸਾਹਨਿ ਕੋ ਉਤਸਾਹੂ। 

ਸਭਿ ਤੇਜਠਿ ਕੇ ਅਤਿ ਤੇਜ ਦਿਪੈਂ; ਸਭਿ ਓਜਨ ਓਜ;ਗਰੂਰਨਿ ਗਾਹੂ'। 
ਸੁਭ ਆਦਿ ਮਿਰਿਜਾਦ ਟਿਕਾਵਨਿ ਕੌ, ਬਿਗਸਾਵਨ ਸੈਤਨਿ ਕੋ; ਰਿਪੁ 

ਦਾਹੂ । ਤੁਰਕਾਨਿ ਤਰੂ ਜਰ ਨਾਸ਼ਨਿ ਕੌ 'ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਰ ਲਯੋ ਜਗ 
ਮਾਂਹੂ॥੧॥ਸਰਦੂਲ ਕਿ ਤੂਲ ਅਭੂਲ ਭਏ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਨਦੀ ਗਿਰ ਰਾਜੀਨ 

ਕੋ । ਹਿੰਦਵਾਇਨ ਤੀਚਥ ਪਾਵਨ ਕੋ ਥਿਰਤਾਵਨ ਕੋ ਅਘ ਮਾਂਜਨਕੌ”। 
ਸਰਬੋਤਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤੇਜ ਅਮੇਜ ਹਰੈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਨ ਕੋ" । ਕਵਿ 

ਸਿੰਘ ਕਹੈ ਅਵਿਤਾਰ ਭਯੋ ਹਮ ਜੈਂਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜਨ ਕੀ॥੨॥ 
ਸਭਿ ਨਿੰਦਕ ਮੋਦ ਕਮੋਦਨਿ ਕੋ ਬਨ”; ਦੇਭ ਉਲੂਕ ਦੁਰੇ ਸਮੁਦਾਏ” । 
ਭਗਤੀ ਅਤਿ ਆਤਪ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰਨਿ ਤਾਰਨ ਸ ਗਰਬੀ ਨ ਦਿਸਾਏ"। 

ਪਸਰਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਅਧਰਮ ਮਹਾਂਦਿਵ;ਏਕਹੀ ਬਾਰ ਸੁ ਦੀਨਿ ਪਲਾਏ''। 

ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਅਵਿਤਾਰ ਭਯੋ, ਹੱਮ ਸੇ ਜਨ ਪੰਕਜ ਕੋ ਬਿਕਸਾਏ' ॥੩॥ 

_ਛੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬਡ ਭਾਗ ਪ੍ਸੂਤਾਂ । ਉਪਜਜੋ ਬਾਲਿਕ ਛਬਿ ਅਦ- 

ਭੂਤਾ”। ਅਸ਼ਟ ਦੀਪ ਦੀਪਤਿ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾਨੋ" । ਦੁਤਿ ਘਟ ਗਈ ਉਦੋਯੋ 

ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੇ । “ਤੁਰਕਾਂ (ਰੂਪੀ) ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ । “ਪਹਾੜੀ 

ਰ ਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੂਪੀ ਜੇ ਨਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਡੂ ਅਚਕ (ਸਿੱਧੇ) ਟੁਰੇ । ਭਾਵ 

ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਵਹਿ ਟੁਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਅਬੁਕ 

ਟਿਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਣੁਰੀ ਗਏ ਜਿਵੇ' ਸ਼ੇਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵੇ ਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਢੀਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । “ਹਿੰਦੂਆਂ ਰੂਪੀ (ਯਾ ਦੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨ 
ਨੂ ੩ੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ।“ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਸਾਜਣ ਲਈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਨਿਰਾਲੈ 

ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ' ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲੋ । 

ਸਾੜੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਵਟੇ ਨੂੰ । “ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮੁਦਨੀਆਂ ਦੇ ਬਨ ਨੂੰ 

ਮੁੰਦ ਦਿਤਾ । “ਦੰਭ ਰੂਪੀ ਉੱਲੂ ਛਿਪ ਗਏ । ੯ਢਿਰ ਭਗਤੀ ਰੁਪੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ 

ਤਾਰਿਆਂ ਵਤ ਗਰਬੀ (ਲੋਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਂ ਆਏ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਏ । "“ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

“੧ਜਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਵਲਾਂ ਣੂਪ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਾਵਨ ਲਈ । "ਅਨੋਖੀ । "ਅੱਠ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ 

ਸਨ। (ਅ) ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਸ਼ਟਦ੍ਰੀਪ=ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਦੀਵੇ ਹੋਣ । 

ਅੱਠਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ( ੪੨੬੮) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਤ ੧੨. 
ਰਵਿ ਮਾਨੋ'॥੪॥ ਸੇਬਯਮਾਨ” ਧਾਇਨ ਤੋ ਮਾਤਾ।ਭਨਹਿ ਬਧਾਈ ਆਨੰਦ 
ਦਾਤਾ”। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਦਾਸ ਗਨ ਦਾਸੀ । ਬਿਚਰਤਿ ਇਤ ਉਤ ਰਿਵੇ 
ਹੁਲਾਸੀ ॥ ੫॥ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਹੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਚਾਇ। ਮਿਲਹਿੰ ਬਖਾਨਹਿੰ 
ਸਤੁਤਿ ਸੁਨਾਇ।ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮਜੋ' ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ।ਸਭਿ ਨਿਜ ਜਨੜਿ” 
ਦੇਹਿ ਅਹਿਲਾਦਾ? ॥ ੬ ॥ ਪੌਤ੍ਰ ਬਦਨ ਕੋ ਦੇਖਿ ਪਰੇਖੀ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ 
ਮੌਦ ਵਿਸ਼ੇਖੀ । ਮਨਹੁ ਕੋਕਨਦ ਬਿਕਸਤਿ ਸੁੰਦਰ । ਚੋਦ ਮਨਿੰਦ ਚਾਰੁ 
ਦਤਿ ਮੰਦਿਰ“ ॥ ੭ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਭਿ ਬਜੀ ਬਧਾਈ । ਮਿਲਿ ਸੇਗਤਿ 
ਇਕਠੀ ਹੁਇ ਆਈ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕਰਿਹੀਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 

_ਕੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਹੀਂ ॥ ੮ ॥ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦਿਗ ਰਬਾਬ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਗੰਹੋਂ 
_ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਲਾ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬਨਵਾਵਹਿੰ ਰਾਸਾਂ । ਗੁਰੁ ਦਰ 
ਪਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ॥੯॥ ਵੈਡ/ਹੈਂ ਅਚਹਿੰ ਪੈਨ ਗੁਰ” ਕਹੈਂ । ਬਡੇ 
ਭਾਗ ਅਪਨੇ ਜਨ ਲਹੈਂ” । ਭਾਟ ਕਲਾਵਤ ਢਾਡੀ ਆਵਹਿੰ। ਭਨਹਿੰ 
ਬਧਾਈ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ੧੦ ॥ 'ਬੇਖ ਕਲੀਵਨ ਦੇਵ ਬਧੂਟੀ । ਧਰਿ” 
ਆਵਹੈਂ ਜਨੁ ਜਗ ਦੁਤਿ ਲੂਟੀ੧ਵੋਲਕ,ਟਲਕਾ",ਪੀਘਰੂ,ਤਾਲੀ।ਗਾਇੰ 
ਬਿਲਾਵਲ ਲੋਤਿ ਭਵਾਲੀ ॥੧੧॥ ਸਭਿ ਬਾਜੇ ਅਰ ਹਾਬਨਿ ਤਾਲ । ਗਨ 
ਪਾਇਨ ਕੋ'" ਘੁੰਘਰੂ ਨਾਲ । ਅੰਗ ਚਲਾਵਹਿਂ ਤਾਲ ਮਿਲਾਇ । ਗਾਵਹਿ 
ਨਾਚਹਿ ਰਾਚਹਿ ਚਾਇ॥ ੧੨ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤਿ” ਸੁੰਦਰ ਕਰੈ 
ਅਚਰਜ ਦੇਹਿ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਹਰੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਕੇ ਮੰਦਰਿ ਬਰ ਪੋਗ ਭਈ 
ਭੀਰ ਥਿਤ ਲਹੋਂ ਨ ਠੌਰ॥੧੩ ॥ ਰੈਧ੍ਹਬ ਗਾਵਹਿ ਮਾਨੁਖ ਦੈਭਾ” । ਸੁਨਿ 
ਪੁਰਿ ਬਾਸਨ ਹੋਤਿ ਅਦੇਭਾ । “ਇਹ ਗਾਵਨ ਨਾਚਨ ਮੁਦਕਾਰੀ । ਸੁਨਜੋ 
ਨ ਦੇਖਯੋ ਕਬਹੁੰ ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੪॥ ਇਹ ਗਨ” ਬਸੰਹ ਕੌਨ ਸੇ ਦੋਸ਼ । 
ਨਏ ਰੂਪ ਹੈਂ ਨਏ ਸੁ ਬੇਸ।ਸੁਨਿ ਕੈ ਰਾਗ ਸ਼ਕਤਿ ਨਹਿ ਰਹੀ"1ਬੂਝਨਿ 
ਹਿਤ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਕਿਮ ਕਹੀ ॥ ੧੫ । ਚਾਰ ਘਟੀ ਲੋ ਕੌਤਕ ਕਰਿਕੈ । 
“ਮਾਨੌਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ( ਤਾੰ ਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ)। ੨ੇਵਾ ਯੋਗ । ਵਅਨੌਢ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਧਾਈ (ਲੋਕ) ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । "ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ । “ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮੰਦੂਰ ਹੈ 
(ਮੁਖ! । $ਬ੍ਹਤਾ । “ਦਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਦੇਵ-ਇਸਤੀਆਂ ਖੁਸਰਿਆੰਂ ਦਾ ਰੂਪ 'ਧਾਰ ਕੇ 
ਆਈਆਂ । ਵਮਾਨੋ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ । 'ਟੱਲੀਆਂ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ₹ । 
੧੧ਚਾਲ । (%) ਨਾਚ ਦੀ ਗਤਿ।"''ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ।"“ਦੂਬ, ਜੱਥਾ, ਸਾਰੇ । 3੫(ਪੂੰਛਣ (ਕਕ= ਲਾ ਦੇ 

ਦ ` ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਰਹੀ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੨੬੯) ___ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਪਹਿ ਪੋਰ ਪਰ ਮਸਤਕ ਯਰਿਗੀ। ਬੈਨ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਥਾਂਇੰ । 
ਨਹਿ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਜਾਇ ॥ ੧੬॥ ਚੋਗ ਰੋਗ ਕੋ ਫੂਲ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਰ ਦਿ ਕਰਿ ਦੀਰਘ ਮਾਲਾ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵਹਿ ਮਾਲਾਕਾਰ' । 
ਦਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਂ ਦਰਬਾਰ ॥ ੧੭ ॥ ਧਨ ਇਨਾਮ ਕੋ ਲੋ ਲੈ ਜਾਹਿੰ। 

ਫੂਲਨਿ ਮਾਲਾ ਦਰ ਲਰਕਾਹਿਂ । ਅਤਿ ਉਤਸਵ ਸੈਗਤ ਮਹਿ ਹੋਵਾ । 
ਸਭਿਨਿ ਆਇ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਜੋਵਾ॥ ੧੮ ॥ ਜਸ ਜਸ ਮਨਸਾ ਧਰਿ ਕਰਿ 

ਆਏ । ਤਸ ਤਸ ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ।ਤਬਹਿ ਜੋਤਸ਼ੀਨੈਂਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ। 

ਜਨਮ ਮਹੂਰਤ ਖਬਰ ਬਤਾਇ॥ ੧੯॥ ਲਗਨ ਮਹੂਰਤ ਉੱਤਮ ਜੋਵ। 

ਅਧਿਕ ਹਰਖ ਦੈਵਗ” ਉਰ ਹੋਵਾ । ਉੱਤਮ ਜੋਗ ਪਰਜੋ ਇਨ ਐਸੋ। 

'ਮਾਗੇ ਕਿਸਕੋ ਭਯੋ ਨ ਜੈਸੋ॥ ੨੦ ॥ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਨਿ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਹਿੰ। 

ਅਖਿਲ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਸਜਸ ਬਿਥਾਰਹਿਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਤਲ£ ਹੋਇ 

ਦਕ ਚਿੰਤਾ ਮੁਝ ਰਿਦੇ ਉਦਾਰ । ਹੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ!ਸੁਨਿ ਸੋ ਬਿਧਿ ਐਸੇਅਸ- 
ਮੰਜਸ ਹਇ ਸਕਿ ਹੈ ਕੈਸੇ ?॥ ੨੨॥ ਜੋਤੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਕਹੀ।ਸੋ ਤੋ 

ਬਨਿ ਸੰਕਿ ਹੈ ਇਮ ਸਹੀ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਘਰ ਜਨਮ ਉਦਾਰਾ । ਪੂਜਹਿਂ 
ਅਰਪਹਿ ਦਰਬ ਅਪਾਰਾ ॥ ੨੩॥ ਸਜਨ ਆਦਿ ਹੁਇ ਹੈਂ ਸਭਿ ਘਨੇਂ । 

ਪਰ ਇਕ ਰੀਤਿ ਅਨਬਨੀ ਬਨੇ । ਜਥਿ ਸੁਧਿ ਧਰਹਿ ਓਜ ਸੰਭਾਰਹਿ। 
ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਹਿਤ ਧਾਰਹਿੰ ॥ ੨੪ ॥ ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੈਸ ਬਡੀ 
ਹਇ ਜਾਈ । ਤਿਮ ਤਿਮ ਉਪਜਹਿ ਚਾਇ ਲਰਾਈ । ਘਨੋ ਘੋਰ ਸੈਘਰ 
ਘਮਸਾਨਾ। ਹਤਹਿੰ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਨਾਂ ॥ ੨੫॥ ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਕੋ 

ਲਗਨ ਬਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਮੋਹਿ ਉਤਪਤਿ ਭਾ ਸ਼ੁਭਬਾਲ'। ਲਾਖਹੁ ਪਰੇ ਖੇਤ 
ਮਹਿੰ ਸੋਵੈਂ । ਇਸ ਸਿਸ ਕੇ ਕਰ” ਅਸ ਰਣ ਹੋਵੈ। ੨੬ ॥ ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਕੋ 

ਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ£ ।ਪਾਸ ਨ ਪਿਖੀਯਤਿ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਮਹਾਂ ਤੇਜਸੀ ਰਣ 

ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵੈਂ। ਥਿਤਿ ਰਿ੫ ਮਹਿ ਜਿਮ ਬੈਮ੍ਹ ਖਰੋਵੈ ॥੨੭॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿਖੈ 

੧ਮਾਲੀ, , ਮਾਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ । “ਜੋਤਸ਼ੀ । “ਲਗਨ । ੪ਹੱਬ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ । ਲੀ ਤੇ। <ਲ੪/ਨ ਵਿੱਚ 

ਸਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹਨ । “ਮਾਮਾ ਤਿ੍ਪਾਲ ਜੀ ।“ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਾਲ ਜੈਮਿਆਂ ਹੈ । ਹੱਥੋਂ । 

੯ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । _ #ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾ: ਪ੍ਰ: 

ਪੂਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੪ ਅੰਕ ੬੪ ਦੀ ਟੂਕ । ੍ 

2, 



( ੪੨੭੦ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੁ ੧੨. 

ਪਰਤਾਪ। ਹੁਕਮ ਬਡ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਖਾਪਿ। ਤਬਿ ਹੋਵਹਿੰ 
ਜੋ ਅਬਿ ਨਾਂਹੀ(ਧਰਮ ਸਯਾਪੰਹੋ ਸਤਿ ਜਗ ਮਚੀ । ੨੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਹੁਇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ;ਦਾਂਨੀ ਮਹਾਂ;ਜੋਧਾ,ਧੀਰ ਬਿਸਾਲ।ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰ; 
ਮਹਾਂ ਬਾਹੁ ਰਿਪੁ ਸਾਲ" ॥੨੯॥ਮਹਾਂ ਜਿਤੇਂਢੈ; ਮਹਾਂ ਬੁਧਿ; ਰਿਦੈ ਰੀਭੀਕ 
ਬਿਲੌਦ । ਸਭਿ ਜਗ ਨਰ ਸਿਰਮੌਰ ਹਰ ਸੋਢਿਬੋਸਾਂ ਕੋ ਚੇਦ॥੩੦॥ ਝੌਪਈਂ॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੁਨ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਏ । ਸਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੱਖਕ ਹਰਖਾਏ। 
ਦਿਯੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੋ ਦਰਬ ਘਨੇਂਰਾ । ਮੰਗਲ ਉਤਸਵ ਹੋਤਿ ਬਡੇਰਾ ॥ ੩੧॥ 
ਖੈਗਤਿ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਧਰਿ ਆਵੈ। ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਭੇਟਨਿ ਅਰਪਾਵੈ । 
ਪਟਣੋਂ ਪੂਰਿ ਬਾਸੀ ਸਿਖਿ ਜੇਈ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿਵਾਵਹਿੰ ਤੇਈ ॥੩੨॥ 
ਸਹਿਤ ਭਾਰਜਾ ਪਹਿਰਿ ਸੁ ਅੰਬਗਜਨ ਘਨ ਛਟਾ ਦਿਪਹਿ ਬਿਚ ਅੰਬਰ 
ਉਤਸਵ ਕਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵਤਿ। “ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ?”ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤਿ 
। ੩੩ ॥ ਥਿਰਹਿ ਦਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਹਿ। ਧਰਹਿੰ ਭਾਵਨਾ ਧਰ” ਸਿਰ 
ਲਾਵਹਿਂ । ਨਗਰ ਬਿਸਾਲ ਸੁਠਹਿੰ ਨਰ ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ। ਨਮਹੁੰ ਕਰਨ ਕੋ 
ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਤਯੋ' ਤੋਂ ॥੩੪॥ ਇਕ ਅਰਪਹਿਂ ਇਕ ਜਾਵਹਿੰ ਲੋਤ“ । ਸਤਿ- 

_ ਗੁਰੁ ਹੇਤੁ ਦਤਿ ਹੈਂ ਕੋਤੋ“। ਬਨਕ ਧਨਾਵ਼ ਮਿਲੋ ਗਨ ਆਏ । ਅਨਿਕ 
ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪਾਏ॥ ੩੫ ॥ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਹਿਂ। 
ਆਇ ਜਾਤਿ” ਮਗ ਸੁਜਸੁ ਅਲਾਵਹਿ//ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰ।ਦੇਨਿ 
ਸ਼ਾਪ ਬਰ ਕੋ ਬਚ ਸੂਰਾ ॥ ੩੬ ॥ ਬਹੁ ਸਿੱਖਯਨਿ ਪਰ ਕੀਨਸਿ ਦਯਾ।ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਬਰ ਦਯਾ । ਤਿਨ ਘਰ ਜਨਮਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ । ਰੱਛਕ 
ਸਿੱਖਯਨਿ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦਾ॥੩੭॥ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵਜਿਨਕੀ _ 
ਚਹਤਿ ਦੇਵਤਾ ਸੇਵ। ਦੋਨਹੁ ਲੋਕਨਿ ਬਿਖੇ ਸਹਾਇ।ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਿਦਾ ਗੁਨਗਨ 
ਸਮੁਦਾਇ॥ ੩੮॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਆਏ ਇਤ ਦੇਸ਼ । ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁ ਦੂਰ 
ਬਿਸ਼ੈਸ਼ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਮਹਿ ਕੀਨਿ ਨਿਵਾਸਕਰਜੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨ ਰਾਸ 
।੩੯॥ਗਏ ਬਿਦੇਸ਼ ਆਇ ਹੈ' ਦੇਸ਼ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਅਘ ਕਟਹਿੰ ਕਲੋਸ਼। 
ਹਮ ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਹੈਂ।ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹੈਂ॥੪੦॥ਅਥਿ 
'ਰਪੂਆੰ ਲੂੰ ਸੱਲਣ ਵਾਲੇ । (ਅ ਰਿਪੁ , ਸ਼ਾਲਾ=ਯੁੱਧ ਭੂਮਿਕਾ । ) | / 
(ਅ ਬੁਧ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀ ਮਹਾਨ । 'ਮਾਨੋੱ'ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ੬ ਇੰ 
ਉਤ ਰੀ । “ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ । “ਅਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ । 

ਘਾ.--ਸ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੭੧) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅਰੂ ੧੩. 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਸੁਤ ਇਹ ਭਯੋ । ਜਨੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਪੁੰਨ ਉਪਜਯੋ"। ਜ੍ਯੋਂ 
ਜਯੋਂ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ । ਤਜੋ' ਤਯੋਂ ਦੈ ਲੋਕਠਿ ਹਰਖਾਵਹਿੰ 
। ੪੧॥ ਹਮ ਨਿਜ ਪੁੱਤਨਿ ਜਤਿ ਦਰਸੈ ਹੈਂ। ਥਿਘਨ ਅਨੌਂਕਨਿ ਕੋ ਹਤ- 
ਵੈਹੈਂ?। ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਪਟਣੈ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਭਾਗ 
ਸਗਾਹੀਂ ॥ ੪੨॥ ਕਿਤਿਕ ਨੌਮ ਕਰਿ ਹੋਵਤਿ ਭੋਰ । ਆਇ ਦ੍ਰਾਰ ਪਰ 
ਦੈ ਕਰ ਜੋਗਿ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕਾਰ ਸੈਭਾਰਹਿੰ” । ਸੈੜ ਭਦੇ ਕਰਿ ਨਮੋ 
ਸਿਧਾਰਹਿੰ“ ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਾਦ਼ਰਾਸੇ 'ਸੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜਨਮ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮੋ ਅੰਜੂ ।੧੨॥ ੧੩, [ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਉਤਸਾਹ । 
ਢੰਹਰਾ ॥ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੂਖਨ ਜਨਮ ਪੂਸ ਮਾਸਾਂ ਮਹਿੰ ਲੀਨ । ਹੁਤੀ ਸ਼ੁਦੀ 
ਬਿਤਿ ਸਪਤਮੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੈਂ ਸੁ ਚੀਨ॥੧॥ੋਪਈ॥ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਬਿਹੂੰ 
ਜਾਨੀ । ਸੁਰ ਗਨ ਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਾ ਠਾਨੀ । ਬਿਥਰੀ ਬਰ ਸੁਰੀਧਿ ਪਾਂਰ 
ਸਾਰੇਜਾਗ/ਤਿ ਜੇ ਲਖਿ ਬਿਸਮੇ ਧਾਰੇ” ॥੨॥-ਅਸ ਸੌਰਭ" ਕਬਿ ਪੁਥਮ ਨ 
ਪਾਈ । ਇਹ ਔਚਕ ਅਬਿ ਕਿਤ ਤੇ ਆਈ?--ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤਾਂਨਾਨਕੀ 
ਤਬੈ । ਸ਼ਗਨ ਬਿਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸ਼ੁਭ ਸਬੈ ॥੩॥-ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਮ ਸੁਤ ਕੇ 
ਹੋਵਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਮ/ਤ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਜੋਵਾ-। ਪਤਿ ਕੈ ਬਾਕ ਬਿਚਾਰਨ 
ਕਰਤੀ'-“ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਉਪਜਹਿ” ਮੁਦ ਧਰਤੀ ॥੪॥ #ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹ 
ਉਜਲ ਨਾਮੂਕਰਹਿ ਜਗਤ ਸਭਿ ਮਹਿ ਅਭਿਰਾਮੂ”। ਇਮ ੮ ਸੈਨ ਹੁਇ 
ਭਾਖਜੋ ਮੋਹੀ।ਸਾਚ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਿਨ ਹੋਹੀ-॥੫॥ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਕਰਤੀ 
ਮਨ ਮਾਹੂੰ । ਸੁਧਿ ਕੋ ਪਠਨਿ ਹੇਤੁ ਸੁਤ ਪਾਹੂੰ। ਕਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਤਥਹਿ 
ਲਿਖਾਵਨਿ । “ਤਮ ਘਰ ਨੰਦਨ ਨਿਪਜਕੋ ਪਾਵਨ ॥ ੬॥ ਭਏ ਸ਼ਗਨ 
ਭਿਹ ਸਸੈ ਘਲੈਂਰੇ । ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਅਹੈਂ ਬਛੋਰੇੜ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਨਕ 
ਮਹਾਂ। ਭਈ ਕਾਖ਼ਨਾ ਖ਼ੂਰਨ ਇਹਾਂ ॥ ੭ ॥ ਅਬਿ ਸਦਰ ਲਾਗਹ ਨਿਜ 
ਭਵਨੂੰ । ਇਤ ਕੋ ਕਰਹੁ ਆਪ ਆਗਵਟੂੰ” । ਇਮ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲ 
ਪਣਾਵ। “ਪਹ਼ੁੰਚਹ ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ” ਤਿਸ ਗਾਵਾ'॥੮॥ਰੁਤੇ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ 
`'ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਰੋਇਆ ਹੈ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ । "ਸਵੇਰ ਹੰਦਿਆਂ । “ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਕੇ ਜੈਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਮੱਥਾ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਰੋਬਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਕਾਫ਼ ਸਵੇਰੇ ਥੀ ਤੇ ਮੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ! $ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ । “ਅਸਚਰਜ ਕੋਏ । 
“ਸੁਰੀਥੀ । ੯ਮਾਤਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । "“ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । _ #ਪ-ਮਾਤਾ ਬਡੀ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੭੨) ____ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੩. 
_. 4 ਬੱ ਨਾ੫੪-----------ਫ਼- 
ਬੰਹਾਦਰ । ਤੂਰਨ ਗਯੋ ਪਹੁੰਚਿ ਭਾ ਹਾਦਰ । ਬਹੁ ਉਤਸੱਵ ਸਗਰੇ ਦਲ 

ਭਯੋ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਮੁਦ ਕਿਯੋ ॥੯॥ ਤਿਹ ਸਿਖ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਦੀਨਿ।ਲੋਕ ਪ੍ਲੋਬੇਂ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਕੀਨਿ । ਪੁਨਹਿੰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਆਪ ਲਿਖਾਈ। 

“ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਹਮ ਅੰਬਿ ਜਾਈ ॥੧੦॥ ਨ੍ਿਖ ਕੋ ਕਾਜ ਜਥੈ ਬਨਿ ਜਾਵਿ। 
ਤਬਿ ਹਮ ਆਵਹਿੰਗੇ ਇਸ ਬਾਇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਹੁ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ । 

ਕਰਹ ਦੁਲਾਰਨਿ ਧਰਿ ਅਹਿਲਾਦਾ॥੧੧॥ਪਠੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਟਟੋ ਆਈ। 

ਜਹਾਂ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਹੋਂਤਿ ਬਧਾਈ । ਇਮ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨੌਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । 

ਸਨੜੋਜਨਮ ਕੋ ਅਬਿ ਉਤਸਾਹੂ:-॥੧੨॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬ੍ਰਿਧਾ ਬਡੇਰੀ। 
ਰਛਹਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਨੌਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਨਾਮੁ । ਲੋ 
ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਧਾਮ ॥ ੧੩॥ “ਨਾਨਾਂ ਭਾਂਤਿ ਬਿਘਨ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਸਕਲ ਬਿਨਾਸਹੁ ਬਨਹੁਂ ਸਹਾਏ । ਮਮ ਪੌਤੋ ਕੀ ਰੱਛਕਾ ਧਰੀਅਹਿ । 

ਖੈਦ ਮਠਿੰਦ ਬਿਲੋਦਹਿ' ਕਰੀਅਹਿ? ॥੧੪॥ ਲਗਨ ਜੋਤਕੀ” ਲਿਖਿ ਲੀ 
ਗਯੋ । ਬਹੁ ਦਿਨ ਭਲੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਭਯੋ।ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਪੱਤ੍ਰੀ ਗਿਨਿ ਸੋਪਿ 

ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਗ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਧ! ॥ ੧੫ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਬਹੁਰ 

ਬੁਲਾਯਹੁ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯਹੁ । ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਹਾਂ 

ਮੜਿਵੈਤੇ । ਬੈਠੇ ਆਨਿ ਸਮੂਹ ਸੁਨੰਤੇ॥ ੧੬॥ “ਪੋਖ ਮਾਸਕੋ ਪੱਖ ਸੁਕਲ 
ਹੈ। ਸ਼ਪਤਮ ਥਿਤ ਕੋ ਸਮੈਂ ਸੁਕਲ ਹੈ” । ਆਦਿਤਵਾਰ“ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮੁ। 

ਭਯੋ ਜਨਮ ਬਾਲਿਕ ਬਲ ਧਾਮੂ ॥ ੧੭ ॥ਪਰੇ ਲਗਨ ਮਹਿ ਗ੍ਹ ਦੇ 
ਮੰਗਲ# । ਉਚ ਕੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਨਿ ਕਵਿਮੰਗਲ” । ਲਾਭ ਸਥਾਨ ਆ ਗੂਹ 
ਆਫੇ। ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਬਾਂਛੇਂ# ॥੧੮॥ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਮ 

ਅਵਤਾਰਨਿ ।ਤਿਮ ਲਖੀਯਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਡ ਕਾਰਨ । ਐਸ਼੍ਰਜ ਵਧਹਿ 

੧ਵੱਡਾ। “ਜੋਤਸ਼ੀ । “ਗੈਹ ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਬ ਹੈਸੀ । ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । “ਐਤਵਾਰ / 

੬ਲਗਨ ਵਿਚ_ ਮੰਗਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਏ ਹਨ । “ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਆਏ ਹਨ ਸੂਰਜ, ਸ਼ਨੀ, 

ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਮੰਗਲ। " ਗੈਰਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਕਿਪਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵਲ ਤੱਕੋ ( 

#ਇਥੇ ਲਰਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੈਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਖਬ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਾਂਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 



਼ਰੀਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੭੩ , ਗਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੩, 

_ਅਠੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਜਿਸ ਕੋ ਪਈਅਤਿ ਨਹੀਂ' ਸ਼ੁਮਾਗ॥੧% ਸਿੰਧ ਮੇਖੁਲਾ 
ਅਵਿਨੀ ਜੋਝੀ।ਜਸੁ ਪੁਤਾਪ ਤੇਂ ਪੂਰਹਿ ਤੇਤੀ । ਰਾਮਚੈਦ ਮਾਨਿੰਦੈ ਜੋਧਾ। 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਰਿਪੁਠਿ ਪਰ ਕੋਧਾ । ੨੦ ॥ ਜਿਮ ਬਲ ਛਲਿਬੇ ਬਾਵਨ 
ਭਯੋਂ। ਤਨ ਕੋ ਤਨਕ ਅਪਨੇ ਕਿਯੋ । ਬਹੁਰ ਬਧਾਯੋ ਬਪੁਖ ਬਿਲੀਦਾਂ । 
ਅਪੰਰ ਨ ਕੋ ਭਾ ਜਿਸ ਮਾਨਿੰਦ#॥ ੨੧॥ ਤਿਮੁ ਲਘ ਐ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤਾਪੂ । ਜਬੈ ਸੈਭਾਰਹਿ ਅਪਨੌ ਆਪੂ। ਤਤਛਿਨ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ | 
ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਰ ਨਹੀ' ਕੋ ਪਾਵੇ? ॥੨੨) ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸੁਭ ਗੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਕਰਹਿ ਅਭਿਟੀਦਨ ਦਨਪਇਕ ਦਿਨ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗਿਨੀ । ਸਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਬਾਰਤਾ ਭਨੀ ॥ ੨੮ ॥ “ਸੈਮਤ ਸੋਲਹਿਂ ਸਯਾਂ ਅਠੱਤਰ । ਮੱਘਰ ਦੁਤੀਯਾ 
ਜਾ ਜਨਮ ਲਝੇ ਹੈਂ । ਅਥਿ ਕਿ 
ਬਰਖ ਭਏ ਹੈਂ ॥ ੨੯॥ ਮੈਮਤ ਸ਼ੱਤਹ ਸੈ ਅਬਿ ਚੀਨ। ਊਪਰ 
ਬੀਸਹੁ ਤੀਨ' । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਦਾਰਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤ ਕੌ ਪੁੱਤ 

“ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ । “ਜਿਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਫੋਟੇ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਕਫਿ 
ਜੀ ਇਸੁ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਰੋਣ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੈ ਹਨ । ₹ਡਟੀ । 
<ਕੋਈ । “ਅਨੰਦ । “ਸੂਰਜ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ । “੧੭੨੩ । 

#ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸ੧ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਪਈ ਦੇ ਚਾਰ ਚਰਨ 
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੋਂ ੨੨ ਅੰਕ ਦੈ ਅਖੀਰ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:- 
ਤਤ 

ਆ ਨ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੭੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਔਕੂ ੧੩, 

ਨਿਹਾਰਾ?।। ੩੦ ॥ ਅਸ਼ਟ ਜੋਗਨੀ ਕਹੁ ਅਭਿਖੇਕਾ' ।ਸਤ ਕੀ ਕਸ਼ਲਾੰ 
ਜਾਚਿਹਸਿਰ ਟੇਕਾ । ਪੰਚਾਂਮਿਰਿਤ ਸਮੂਹ ਕਰਿਵਾਯੋ । ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੇ ਘਰ 
ਪਹੁੰਚਾਯੋ॥ ੩੧ ॥ ਦੇਤਿ ਲੈਤਿ ਕੋ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ । ਅਤਿ ਚਾਹਤਿ ਕੈ 
ਉਪਜਤੋ ਨੰਦ।ਸ਼੍ੇਯ ਸਹਤਿ ਹੁਇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼।ਲਹਹੁ ਅਨੰਦ ਬਿਲੀਦ 
ਸਮਾਜ ॥ ੩੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਗੁਰੁ ਘਰਨੀ । ਢਿਰੈਕਾਲ ਸੁਤ 
ਬਾਂਛਾ ਧਰਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰਨ ਕਰੀ । ਬਿਚ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਇ ਪੂਰਿ 
ਬਿਰੀ ॥ ੩੩ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਪੂਤ ਨਿਹਾਰਾ । ਚਿਰਜੀਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਕਮਾਰਾ।ਦੇਖਿ ਬਿਲੋਚ਼ਨ ਕੌ ੧ ਸਿਯਰਾਤੀ।ਹਇ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ” 
॥ ੩੪ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬੋਲਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਉਤਸਵ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਿਦ 
ਭਾਰੀ । ਮਾਤਾ ਬਡੀ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ । ਰੱਛਾ ਕੋ ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਸਬੈ ॥ ੩੫ ॥ 
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮੰਗਲ ਰਚਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਆਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਪੁਰਿ ਕੀ ਬਾਲਾ%। 
ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਗਾਵਤਿ ਸ਼ੁਭ ਗੀਤ।ਦਰਸਹਿ ਬਾਲਿਕ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ॥੩੬॥ 
ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਦੂਰ ਤੇ ਖਰੀ।ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ “ਸੂਰਤ ਖਰੀਂ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 
ਮਾਤ ਕਰਾਇ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਪਟ ਸੋਂ ਪੋਂਛਤਿ ਪਰਮ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੭ ॥ ਸੁਧੀ 
ਕਰ ਪਗ ਕੀ ਅੰਗੁਰੀਨ” । ਮ੍ਰਿਦਲ ਕੋਕਨਦ ਪੰਖਰੀ ਚੀਨ । ਢਿਪਹਿੰ 
੫ਪਨਰਭੁ ਮਾਣਿਕ ਜੈਸੇ । ਪਦਮਾਲਯ” ਜਟਤੀ ਹਇ ਵੈਸੇ ॥ ੩੮॥ ਜਿਨ 
ਕੋ ਧਜਾਨ ਕਰੇ ਅਘ ਜਾਇੰ। ਪਰੇ ਕਰਤਿ ਚੈਚਲ ਕਰਾਂ ਪਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਤੇ । ਨਾਮ ਗਏ ਧਰ ਪਥਮ ਬਖਜਾਤੇ ॥ ੩੯ ॥ ਪੂਰਬ 
ਜਨਮ ਬਿਤੌਤ ਬਿਚਾਗਿਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਠਿ ਉਚਾਗ ਸੋ ਧਰਿ ਨਾਮ 
ਹਕਾਰਨ ਕਰਤਿ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੋ ਹਸ ਪਰਤਿ॥ 8੦ ॥ ਬਾਚ“ ਅਕਾਲ 
ਪਰਖ ਤੇ ਅਏ । “ਗੋ! ਧਰ ਮਹਿਂ, “ਬਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ””। ਯਾਂਤੇ ਗੋਬਿੰਦ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਜੋ ਹੁਇ ਚਹੁੰ ਕੁੰਟਨਿ ਬਿਸਤਾਰਾ ॥ ੪੧ ॥ ਸਿੰਘ ਜੁ ਪਦ 

੧ਪੁਜਿਆ । "ਸੁੱਖ । 5ਲੈਬੀ । ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਪਹੌਬਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਗਲੀਆਂ । #ਨਖ਼ ਚਮਕਦੇ 
ਹਨ ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ [ਸੈਸ:, ਪੁਨਰਭਵ=ਨਹੇ]। “ਮਾਨੋ ਨੇ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਹੀ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
[ਸੈਸ:, ਪਦਮ=ਕਵਲ ਆਲਯ=ਘਰ । ਪਦਮਾਲਯ=ਲ਼ੱਛਮੀ । ਦੇਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾ: ਅਧਜਯਾ: ੧ ਅੰਕ ੨੦ “ਬਸੈ ਰਮਾ ਸਾਜ ਕੁਟੀ ਸੀ?|। ਜੇ ਪਾਠ “ਪਦਮ ਰਾਗ” 
ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ । “ਝੁਲਾਵਣ ਤੇ। ੯ਬਾਣੀ ਨਾਲ । "“ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਖੇ । 
ਬਿੰਦ=੫7ਪਤ ਹੋਏ। ਸਂਪਾ -ਉਰ । 



ਡੇ ਵੀ ਫ ( ੪੨੭੫) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੧੪, 

ਵੀ ਦੀਨਿਨਂ । ਰਾਖਸ਼ ਹਤੇ ਕਰੋਰਹ ਚੀਨ । ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ 

ਿਲਏ। ਅੰਬਰ ਗਰ ਸਿੰਘਾ ਭਏ॥ ੪੨॥ ਧਰਿ ਹਾਥਨਿ ਪਰ ਕੋ 

ਬਿਚ ਗੋਦ। ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ" ਕਰਹਿ ਪਰਮੋਦ । ਮੁਖ 'ਅਰਬਿੰਦ ਹਸਾਵਨਿ 
ਕਫੈਂ । ਲਾਲਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤੇ ਮੁਦ ਧਰੈ ॥੪੩॥ ਸਾਸ ਠੁਖਾ ਜਜੋਂ ਜੀਵਨ 

ਮਨਿ ਹ੍ਰਂ । ਦੇਖਤਿ ਪਾਲਤਿ ਆਨੰਦ ਮਨ ਹਰੈ। ਦੋਨਹ ਰੱਛਜਾ ਕਰਤਿ 

ਬਡੇਰੇ। ਨਯਨ ਪਲਕ ਨਯਾਈ ਬਹ ਬੇਰੇ ॥ ੪੪॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁੰਦਰ 

ਵਧਹਿ ਸਰੀਰ । ਦਾਦੀ ਬਿਧਾ ਰਹੈ ਨਿਤ ਤੀਗ ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿ- 
ਹਾਰੀ । ਜਿਸ ਗੁਰ ਅਪਦਾਂ ਹਰੀ ਹਮਾਰੀ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੋ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੈਂਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜਨਮਾੱਪ੍ਰਮੇਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਮੋ ਅੰੂ।੧੩॥ 

੧੪. [ਕੁਹੜਾਮ ਦਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ] 
ਦੋਹਰਾ॥ਪੁਰਿ ਕਹੜਾਮ”ਬਿਖੇ ਹੁਤੋ ਸ਼ਾਹਭੀਖ ਜਿਸ ਨਾਮਨਿਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦਕੇ 

ਢਿਗ ਰਹਤਿ ਠਸਕੇ“ਗਾਮ ਸੁ ਧਾਮ॥੧॥ਰੰਪਈ ॥ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜਗ 
ਬਿਦਤਾਬੇ । ਲੋਕ ਮਿਰਿਯਾਦ ਹੈਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਏ।ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਰ ਮਹਿ ਲਖਿ 

ਭੀ੫।-ਅਵਤਰਿਓ ਨਰ ਬਰ ਦੋ ਸੀਖ” ॥੨॥ ਤੁਰਕਨਿ ਕਮਤਿ ਕਰੀ ਹੈ 
ਕੂਰੇ।ਕੋਧੀ ਕੁਤਸਤ ਕਰਮਨਿ ਕਰੇ” । ਤਿਨਕੋ । ਤੇਜ ਨਾਸਿਬੇ ਹੇਤੁ। ਧਰਯੋ 
ਦੇਹਗਰਤਾਪਦਲੋਤ੯-॥੩।ਸ੍ਰਿੰਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਬੀਚ ਤਬਿ ਬੈਸਾ।ਕਲੋ ਸੈਕਲਪ੫ 
ਰਿਦੇ ਤਬਿ ਐਸਤਤਫ਼ਿਨ ਉਠਯੋ ਅਪਰ ਸਭਿ ਤਜਾਗੇ।ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਮੁਖ 

ਕਰਿ ਅਨਰਾਗੇਂ" ॥ ੪॥ਮੁੰਦਿ ਬਿਲੋਚਨ ਧਰਿ ਉਰ.ਧਜਾਨਾ।ਸਾਦਰ ਹਾਥ 

ਬੈਦਿ ਬਿਤ ਥਾਨਾ । ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਨਿ ਬੈਦਗੀ ਘਨੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੋਮ ਆਤੁ 
ਰਤਾ ਸਨੀ'॥੫॥ਨੰਮਿ੍ ਹੋਇ ਧਰ”” ਸਿਰ ਧਰਿ ਦੀਨਾ। ਕਨਸਾਂ ਕੀਨਸਿ 
ਤੀਨ"ਪੁਬੀਨਾ।ਉਤਵੁਲ ਲੋਚਨ'“ਹੁਇਕਰਿ ਬੈਸਾ। ਜਨਮ ਰੈਕ ਪਾਰਸ 
"ਬਾਰ ਬਾਰ । ੨ਹਰੀਵਨਮੇਣੀ ਵਤ ਲੋਹ ਤੇ ਸੱਸ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ);ਅ) ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ 

ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) । ਜਿਵੇਂ ਪਲਕਾਂ ਭਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ । 
ਝਇਹ ਫਿਕਾਣਾ ਪਫਜਾਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਖੇ “ਘੁੜਾਮ” ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । “ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ 
ਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਥਾਨੇਸਰ ਤਹਸੀਲ ਵਿਚ ਹੈ । =ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ । 

“ਕੂੜੇ/ਕੋਧੀ ਪਦਿਤ ਕਰਮ ਤੇ ਭਜਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨਲੈਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰਕੇ । "ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ।"ਧਰਤੀ ਤੇ । “੩ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ । [ਫਾ:ਕੋਰਨਿਸ਼=ਬੁਕ 
ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ] । "ਭਾਵ ਨੇਤ੍ਰ ਖਿੜਾਕੇ [ਸੈਸ:, ਉਤ੍ਫੁਲ=ਵਿਕਾਸ਼ੁ| । _”'ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਸਿੰਘ ਪਦ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਦੇਵੀ'ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਕ 
ਕਲਪਨਾ ਮਾਤ ਹੈ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛ਼ੂਰਜ । ( ੪੨੭੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੪, 
ਲਿਯ ਜੈਸਾ ॥ ੬॥ ਦੇਖਿ ਮੁਰੀਦ ਅਖਿਲ ਬਿਸਮਾਨੇ ।-ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਇਹ 
ਪੀਰ ਸਯਾਨੇ ।ਇਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕਿਸ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋਜਥਾ ਪਰਾਤਿ ਹਿੰਦਨਿ 
ਕੌ ਭਾਯੋ' ॥ ੭ ॥ ਪਸ਼ਚਮ ਵਿਸ਼ਿ ਕੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਰਿਂ । ਭਦੇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਔਚਕ 
ਕਯਾ ਹੈਰਿ-। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੂਛਜੋ ਪੁਨ ਭੀਖ । ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਤੁਮਰੀ ।ਫਹ ਬਿਧਿ ਦੀਖਾਂ॥੮॥ਉਠਹਿਂ ਪ੍ਾਤਿ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਖੈਦਨ ਕਰਹਿ ਸਕਲ 
ਇਤ ਓਗਹਮ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਅਪਨਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖਹਿੰ 
ਭਾਇ ॥ ੯॥ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ ਕਰਤਿ ਹੋ ਐਸੇ । ਅਥਿ ਕਿਸਕੋ ਪਿਖਿ 
ਕੀਨਸਿ ਕੈਸੇ” । ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਸੁਨਿਕੈ ਤਬਿ ਕਹਜੋਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਜਥਾ ਮੈਂ 
ਲਹ ॥੧੦॥ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੋ ਖਾਂਵਦ” ਆਵਾ । ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਿ ਧਾਰਿ ਬਿਦ- 
ਤਾਵਾਂ ।ਗਰਬਨਿਕੇ ਗਰਬਨਿਕੋ ਰੈਜਨ”'। ਮਿਰਜਾਦਾ ਵੈਜਨ ਕੋਕੈਜਨ” ॥੧੧।੩ੋਜ ਤ੍ਰਿਲੋਕਨਿ ਮਹਿ ਬਿਸਤਾਰੇਤੁਰਕਨਿ ਅੱਧੇ ਕਰਹਿ ਨਗਾਰੇ! 
ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਵੈ। । ਸੱਤਜਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ ॥ 
੧੨॥ ਅਪਨੋ ਪੰਥ ਜਗਤ ਬਿਦਤਾਵਹਿਇਕ ਮਤਿ ਕਰਤਿ ਤੀਨ ਦਿਖ- 
ਰਾਵਹਿ' । ਨਿਸਾ ਆਜ ਕੀ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ । ਤਰਨ ਤਰਨਿ ਸਮ ਤਮੁ 
ਰਿਪੁ ਘਾਲਿਕ'॥੧੩॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਮੁੜ ਸੁਧਿ ਮਨ ਭਈ । ਕਰੀ ਖੈਦਗੀ 
ਮੈਂ ਸੁਖ ਮਈ।ਪੁਰਿ ਪਟਣਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਬਿਸੈ''।ਮੇਂਅਥਿ'ਜਾਉਂ ਦਰਸਹੋਂ 
ਤਿਸ।੧੪॥ਬਿਨੰ ਠਾਨਿ ਬਖਸ਼ਾਵਨਿ ਕਰਿਹੋਂ ।ਅਪਨਿ ਇਸ਼ਟ[ਥਿਰਤਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ"। ਦਰਸ਼ਨ_ਕਰੇ ਪਾਕ ਅਤਿ ਹੋਵੇਂ । ਗੁਨਹਿ ਅਨਿਕ ਮਨ 

-ਜਿਵੇਂ' ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਦੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । “ਪਿੱਠ ਵੇਰ ਕੇ । ੨ਇਹ ਬਿਧ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਦੇਖੀ । “ਮਾਲਿਕ । “ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ । <ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਨਣ ਲਈ । “ਮਿਰਜਾਦਾ 
ਭੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੈਨਣ ਵਾਸਤੇ । “ਤੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਮੂਧੇ ਕਰੇਗਾ । ੯(ਨੌਰੋਗਾ) ਇਕ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ) ਤਿੰਨ ਦਿਖਾਲਨਗੇ । "ਜੁਆਨ ਸੂਰਜ ਸਮ ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ 
ਵਾੜੂ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । "ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ । "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ 
ਠਹਿਰਾਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਟਵਾਂਗਾ । 

“-ਗਬਰਨਿ ਕੇ _ਗੋਲਨ ਕੋ ਰੰਜਨ=ਗੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ । 
[%, ਕਬੀਰ, ਬਹੁ ਬਚਨ ਕੁੱਬਾਰ । ਕੁਬਰਾ=ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੱਬਰ]। 

7ਪਾ=ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਿ ਆਏ । ਤਿਸਹਿ.ਪ੍ਰਤੀ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । 
ਹਪਾ:-ਦਿਸ਼ਟਿ । ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੭੭) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੧੪, 

ਤਨ ਤੋ ਖੋਵੋਂ” ॥ ੧੫॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦਨਿ ਸੋਂ ਇ£ ਕਹਮੋ । ਭਘੋਬ-੩੪ . 
ਮਾਰਗ ਬਡ ਲਹਜੋਦੋਇ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਾਦ ਧਰੇਤੇ` । ਲਿਯੋ ਮੈਗ ਖ੍ਰਿਯ ਸੇਵ 
ਕਰੇਤੇਂ ॥ ੧੬ ॥ ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ ਆਸ੍ਹਾਸਨ ਕਰਿਕੈ”। “ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਗੰਟ ਆਇ” ਉਚਰਿਕੌ।ਆਸਾ” ਹਾਥ ਗਹੇ ਚਲਿ ਪਤਯੋਸਿਫਤ ਖੁਦਾਇ _ 
ਰੈਗ ਉਰ ਭਰਜੋ ॥ ੧੭ ॥ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੇ । ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੋ 
ਚਲੋ ਪਿਛਾਰੇ। ਸਨੋ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਮਗ ਜਾਹਿ । ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮਹਿੰ,ਦਿਵਸ 

_ਝਲਾਹਿਂ ॥੧੮॥ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਉਪਬਨ ਬਨ ਹੇਰਿ । ਤਰਿ ਸਲਿਤਾ ਜਲ 
_ਚਲਤਾ ਹੇਰਿ । ਦਿੱਲੀਂ ਆਦਿ ਉਲੌਘਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ 
ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਪਰਿ ਪਟਣੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਾਗਨਿ ਮਹਿ ਬਿਥਰੀ ਹਰਿਆਈ।ਦੇਖਨੀਯ“ਤਰੁਵਰੁ 'ਸਮੁਦਾਈ 
॥੨੦॥ ਸਦਲ ਸਫੂਲ ਸਫਲ ਤਰੁ ਕੀਰਣਾਂ । ਪੁਸ਼ਪਤਿ” ਲਤਾ, ਸ਼ੁਭਤਿ 
ਬਿਸਤੀਰਣ । ਨਾਲਕੇਰ ਕਦਲੀਨ” ਬਗੀਚੇ । ਮਨਹੁੰ ਕਾਮ ਮਾਲੀ 
ਬਨਿ ਸੀਂਚੇ॥ ੨੧॥ ਰਾਇਬੇਲ"” ਚੈਬੇਲੀ ਚਾਰ । ਚੈਖਕ ਨੀਪ'' ਸ਼ਭਤਿ 
ਗੁਲਜ਼ਾਰ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੈ ਤਰੁ ਅਵਿਲੋਕੇ। ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਿਚਰਤਿ ਹੋਤਿ 
ਅਸ਼ੋਕੇ'"॥ ੨੨॥ ਆਨੰਦ ਹੋਤਿ ਬਰਸੋ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹ । ਰਿਦੇ ਲਾਲਸਾ _ 

_ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਹੀ । ਬਹੁਤ ਬੀਬਕਾ ਘਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਦੇਖਤਿ ਨਗਰ ਜਾਤਿ 
ਅਗਵਾਏ ॥੨੩॥ ਨਰ ਨਾਰਿਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ” ਨਿਹਾਰੇ । ਬਿਚਰਤਿ ਆਨੰਦ 
ਧਰਿ ਧਨਿ ਭਾਰੇਂ”। ਕਰਮ ਕਰਿ ਸਕਲ ਉਲੰਘਤਿ ਆਏ।ਜਿਸੀ ਨੌ $ਰ ਗੁਰੁ 
ਪੌਰ ਸੁਹਾਦ ॥ ੨੪॥ ਜਹਿੰ ਸਿੱਖੜਨਿ ਕੀ ਭੀਰ ਘਨੈਰੀ । ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ 
ਲਹਹਿੰ ਬਡੇਰੀ । ਤਿਹ #ਗਤਿ ਮਹਿ ਹਇ ਇਕ ਪਾਸੇ । ਬੈਠੇ ਪਿਖਹਿੰ 
ਬਿਲਾਸ ਹੁਲਾਸੇ ॥੨੫। ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਲਖਿਕੈ ਅਵਿਕਾਸ਼। ਠਾਂਢੋ ਭਯੋ ਭੀਖ 
ਸਭਿ ਪਾਸ। ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਸਾਲ ਜਿ ਬੈਸੇ । ਜੋਰੇ ਹਾਥ ਕਹਤਿ ਭਾ 
ਐਸੇ॥ ੨੬ ॥ “ਜੋ ਜਨਮਜੋ' ਅਬਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ । ਦੇਠਿ ਜਗਤ ਸਿੱਖਨਿ 
ਅਹਿਲਾਦਾ । ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਮ ਚਾਹੂ । ਜਿਸ ਹਿਤ ਗਮਨੇ ਬਹੁ 

“ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ | ੧੧:, ਮੁਰਾਦ=ਮਕਸਦ, ਸ਼ਰਧਾ ]। “ਧੀਰਜ ਦੇਕੇ । ੧ਮੂੜ ਆਵਾਂਗੇ । 
-<ਜੋਣਾ [ ਅੰ. ਅਸਹਾ |। “ਦੇਖਣੇ ਯੋਗ । “ਖਿੱਲਰ ਰਹੇ ਹਨ । % ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ) ਖਿੜੀਆਂ 
`ਈਆਂ । “ਨਾਲੀਏਰ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ । ੯ਕਾਮਦੇਵ ਮਾਲੀ ਨੇ । ੧ਓਰਵੇਲ । ""ਕਦੈਬ ਝ੍ਰਿਛ । 
'ਕਫਿਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਦੀ ਹੈ । "ਸਮੂਹ, ਟੋਲੇ । "$ਡਰੇ ਧਨੀ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੨੭੮) ਰਾਸਿ ੧੨। 

ਦਿਨ ਰਾਹੂ ॥ ੨੭ ॥ ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਵਹੁ ਮੋਹ । ਸਫਲ 
. ਮੰਗ ਕੋ ਹੋਹਿ । ਅਪਰ ਨ ਕਾਰਜ ਕੋਇ ਹਮਾਰਾ । ਆਏ ਲਖਜੋ ਗੁਰੂ 
ਦਰਬਾਰਾ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। “ਭਲਾ ਭਯੋ ਤੁਮ 
ਟਿਕਹ ਸਬਾਨਾ? । ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਝਿਤੈਤ ਸੁਨਾਵਾ। “ਸਈਯਦ ਦੇਕ ਪੀਤ 
ਚਲਿ ਆਵਾ॥੨੯॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਚਹਿ ਦੈਖਾ । ਰਿਦੈ ਲਾਲਸਾ ਕਰਤਿ 
ਬਿਸ਼ੇਖਾ?। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੁਤਿ ਸੇਵਕ ਔਰ । ਬੈਠੇ ਸੁਨਤਿ ਭਏ ਤਿਸ 
ਠੌਰ ॥ ੩੦ ॥ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਸੈਸੇ ਤਬਿ ਹੋਵਾ । “ਤਰਕ ਦਿਲੋਸ਼ ਦੁਰਾਸੀ 
ਜੋਵਾ।ਸਧਿ ਤਿਸ ਹੋਹਿ ਹਕਾਰਹਿ ਤੀਗ।ਕੋ ਜਾਨੈ ਕਯੋਂ ਆਵਾ ਪੀਰ॥੩੧॥ 
ਘਰ ਹਮਰੇ ਸੋਂ ਕਰਤਾ ਬਾਦ । ਬਾਦੀ ੌਰੈਗ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਮਾਦਿ"। ਸਾਹਿਬ 
ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਿ ਇਸ ਕਾਲ । ਜੋ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਲੇਤਿ ਸੈਭਾਲ॥੩੨॥ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਸ ਜਿਨ ਥੋਰੀਕਰੇ ਹਕਾਰਨਿ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਓਰੀ। ਤਿਨਹੁੰ 
ਦਰਸ ਨਹਿ ਦੀਨਸਿ ਲੀਨਸਿ। ਤਨਿ ਤਜਿ ਦੀਨ ਕੇਤੂਹਲ£ ਕੀਨਸਿ 
॥੩੩॥ ਰਾਜ ਓਜ ਤੇ ਮਦ ਮਸਤਾਨੇ ।ਕਰਹਿ ਅਕਰਨ ਹੋਨਿ ਕਹੁ ਹਾਨੇਂ'। 
ਯਾਂ ਤੇ ਇਨ ਕਹੁ ਟਾਰਨਿ ਬਨੈ । ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿ ਰਸ ਕੇ ਸਨੈ॥੩੪॥ 
ਏਵ ਮਤੋ ਕਰਿ ਉਠਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਆਯੋ ਵਹਿਰ ਮਿਲਯੋ ਤਿਸ ਨਾਲ । 
“ਸਨ ਪੀਰ ਜੀ[ਆਪ ਮਹਾਨੋ।ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਤ ਸਿਆਨੋ॥੩੫। 
ਬਿਤੇ ਨ ਤੀਨ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨਸਿ। ਅਜਹੁਂ ਨ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਨੋ ਕੀਨਸਿ 
ਬਾਲਿਕ ਰੂਪ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਭਿ ਅੰਗ । ਬਾਯੂ ਬੇਗ ਬਹੈ ਹਿਮ ਸੈਗ” ॥ ੩੬॥ 
ਵਹਿਰ ਨ ਆਵਹਿ ਕਾਰਨ ਦੇਤੇ । ਅਲਪ ਆਰਬਲਾ ਅੰਤਰ ਸੇ ਤੇ” । 
ਮਿਹਿਰਬਾਨਗੀ ਕਰਿ ਕੌ ਵੇਰ। ਆਵਹੁਗੇ ਹੁਇ ਲਾਭ ਬਡੇਰ ॥੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਬਿ ਲਗਿ ਆਵਹਿ।ਤਿਨਕਹ ਦਰਸਹ ਅਭਿਮਤਿ ਪਾਵਹਿੰਮ 
ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਸਨਿ ਕੈ ਪੁਨ ਬੋਲਾ ।“ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਰਯੋ ਅਡੋਲਾ॥੩੮॥ 
ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਹੁ ਦੋਜ਼ਕ ਦੁਖ ਕੋ । ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਵਕ ਲਹਿ ਕੈਵਲ ਸੁਖ ਕੋ । 
ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਮਹਿਂ ਕਿਮ ਕਇਿਉ।ਚਿੰਤ ਨਿਸਾਕੋ ਸੂਰਜ ਭਇਉ॥੩੯॥ 
ਉਰ ਮਹਿ ਭਰਮ ਕਰਹੁ ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ। ਭਰਮ ਤਪਤ ਕੌ ਨਿਸਪਤਿ ਜੈਸੇ । 
੧ਦਿੱਲੀਪਤ ਖੋਟੀ ਆਸਾ ਵਾਲਾ ਏਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਗਯਾਨੀ। ੧ਗੁਰੁ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ । 
ਬਕੌਤਕ । “(ਆਪਣੇ) ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ । $ਮਾਮਾਂ ਜੀ । ?ਬਰਫਾਨੀ ਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਵਗ ਰਹੀ 
ਹੈ । “ਅੰਦਰ ਸੇ ਉਹ ( ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ) । ( ਅ ) ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੯ਭਰਮ 
ਟਪੀ ਤੱਪਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਮਾਨ (ਸੀਤਲ) ਹਨ ! 



ਸੂਰਜ । ( ੪੨੭੯ ) ਰਬੰਸ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੫. 
ਰਹ । ਤ੍ਰਾਸ ਤਿਮਰ ਕੌ' ਦੀਪ ਜਨੀਜੈ॥੪੦॥ 
ਸੰਤ ਆਲਮ ਕੋ ਖਾਂਵਦ ਹੋਵ।ਡੇ ਅਵੜਾਰ ਧਰਮ ਹਿਤ ਜੋਵਾ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਲੋਹਿ ਇਹਾਂ ਹਮ ਬੈਸੇ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗੰਹ ਜੈਸੇ॥੪੧॥ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਜੋ 
ਅੰਡਰ ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ । ਕਰਯੋ ਜਨਾਵਨਿ ਅਖਿਲ ਹਵਾਲੂ । ਰਹੇ 
ਟੀਰਿ ਨ।ਹੈ ਟਰੇ, ਅਰੇ ਹੈ। ਸਾਹਸ ਪਕਰੇ ਪੌਰ ਬਿਰੇ ਹੈਂ: ॥ ੪੨ ॥ ਬਿਨ: 
ਬਿਲੋਕੇ ਲੋਚਨ ਆਗੇ'(ਤਬਿ ਲੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿ ਤਯਾਗੇ । ਜਾਨੀ ਜਾਇ 
ਨਹੀਂ ਗਤਿ ਮਨ ਕੀ । ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਖਿਯਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੁ ਤਨ ਕੀ” ॥੪੩॥ ਦੇਸ਼ 
ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇ ਜਨਿਯਤਿ । ਹੇਤ ਹਟਾਵਨਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਨਿਯਤਿ । 
ਰਹੈ ਬੈਠਿ ਜਾਹਿ ਨ ਬਿਨ ਦੇਖੇ । ਹਠ ਗਾਢੋ ਜਿਨ ਰਿਦੇ ਬਿਸ਼ੇਖ”॥੪੪॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਨ ਬਾਂਤ । ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਪਜਾਰੋ ਅਤਿ ਤਾਤ।/ਪਕੈਸੇ 
ਵਹਿਰ ਕਰਵਿ ਮੈਂ ਬਾਲਿਕ।/ਅਲਪ ਰੂਪ ਅੰਤਰ ਬਿਤ ਪਾਲਿਕ'ਨ7॥੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿ£ਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸ਼ਾਹ ਭੀਖੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤਰ- 
ਦਸ? ਅੰਸੂ॥ ੧੪ ॥ ੧੫. ! ਭੀਖਣਸ਼ਾਹ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ । ਬਸੇ ਠਿਸਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਕੀਨਿ(ਭਈ ਪਾਾਤਿ 
ਬੈਸੇ'ਸੁ ਥਲ ਦਾਰ ਅਗਾਰੇ ਤੀਨ£] ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਿਮਰਤਿ ਰਿਦੇ 
ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਕੋਰੇ। “ਦੇਹ ਦਰਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ । ਦੁਰ ਦੇਸ਼ ਆਗਮਨ 
ਹਮਾਰਾ। ਪੂਰਹੁ ਮਨ ? ਕਲਪ ਦਿਦਾਰਾ॥੨॥ਸਭਿ ਘਟ ਕੌ ਮਾਲਿਕ ਗਰ 
ਪੂਰਾ[॥ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਹਿੰ ਰਣ ਮਹਿ ਸੂਰਾਮਮਨ ਪੇਰਹਗੇ ਜਬਿਇਨਕੇਰੇ। 
ਬਾਲਿਕ ਰੂਪ ਲੋਹਿ ਤਬਿਹੇਰੇ॥੩॥ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਿਯਹਕੀ'ਪੁਰਹੁ ਭਾਵਨ।ਪਰ- 
ਖਹ ਪਰਮ ਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵਨਾ।ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਤੁਮ ਜਾਨਣਹਾਰੇਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ 
ਜਾਨਿ ਮਨ ਪਜਾਰੇ॥੪॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਨ ਬਰਨਨ ਕਰਿਤੇ।ਭੀ ਕੁਨਸਾਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਹਰਿਤ੯। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਇ 
ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੫ ॥ ਤਸਬੀਂ ਹਾਥ ਵੇਰਿਬੋ ਕਰਿਹੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੌ 
ਸਿਮਰਤਿ ਉਰ ਹੀ । “ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਬਿਨਾ ਨ ਜਾਉ' । ਬੈਠਯੋ ਇਤ ਹੀ 
"ਡਰ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੈ ਨੂੰ । “ਹਠ ਧਾਰਕੇ ਦਰਵੇ'ਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ 
_ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ । “ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵੇਖਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਹੀ ਪਰਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ । “ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ( ਇਸ ਲਈ ) ਅੰਦਰੇ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । <ਭਾਵ 
ਇਕ ਪੀਰ ਤੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ । “ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ । ੯ਢੋਖਿਆ ਚਾਨਣਾ! 
#ਪ:-ਅਲਖ ਫੂਪ ਅੰਤਰ ਹਿਤ ਪਾਲਕ। !ਪਾ:-ਦਰਾਰੇ ਆਗ੍ਹਹ ਕੀਨਿ । ੨ਪਾ:-ਪੂਰੈ। ਸੂਰ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੦ ] ਰਾਸਿ ੧੨ । ਸਹ ੧੫, 

ਦਿਵਸ ਬਿੜਾਉਂ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਦਨ ਮਹਾਨਾ । ਹਿੰਦੁਨਿ ਤੁਰਕਠਿ 
ਏਕ ਸਮਾਨਾ । ਪੱਖਜ ਪਾਤ ਜਿਨ ਕੇ ਕੁਛ. ਨਾਂਹੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਹੇਰਤਿ ਹੈਂ 
ਉਰ ਮਾਂਹੀ॥੭॥ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਇਹ ਮਿਰਜਾਦ।ਦਰੀ ਨਹੀਂਜਗ ਬਿਦਤੀ 
_ਆਦਢਿ”। ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੁਤਿ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਸਕੜ; 
ਉਚਾਰੇ ॥੮॥ “ਇਹ ਤੋਂ ਪੀਰ ਮਹਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ । ਦਿਖੀਯਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਢਾਹਿ ਨਹਿ ਕਾਹੀ ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਭੀ ਕੀਨ ਸਿ 
ਨਾਂਹੀ॥੯॥ਬੈਠਕੋ ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਮ ਖ਼ੁਦਾਇ। ਦੇਕ ਮੁਸੱਲਾ ਤਰੇ ਡਸਾਇ। 
ਉਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਸ ਲਿਵ ਲਾਗੀਭੂਖ ਪਕਾਸ ਕੀ ਬਾਧਾ ਭਾਗੀ॥੧੦॥ 
ਉਠਹਿ ਨ੍ਹੀਂ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ । ਬੈਠਿ ਰਹਜੋ ਉਰ ਸਾਹਸ" ਲੀਏ। 
ਉਚਿਤ ਬਾਤ ਸੋ ਕਰਹੁ ਭਲੇਂਰੀ।ਪਸਚਾਤਾਪ ਨ ਹੁਇ ਜਿਸ ਫੇਰੀਂ”॥੧੧॥ 
ਸੁਨਤਿ ਲਾਨਕੀ ਬੋਲੀ ਤਬੈ । ੰਰਦੈ ਬਿਚਾਰ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਬੈ । ਚਿਰੈ- 
ਕਾਲ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਰਹਿਤੇਬਡੇ ਗੁਰਨਿ ਸੋਂ ਬਿਨਤੀ ਕਹਿਤੇ ॥੧੨॥ ਬਾਰ- 

'ਰਹੁਝਿ ਨੰਮ੍ਰਿ ਅਗਾਟੀ । ਜਾਚਨਿ ਕਰਤਿ ਪੁੱਤਰ ਭੁਜ ਭਾਰੀ । ਇਨ 
(ਤਾਂ -ਸ਼ਾਂਤਿ ਧਰਮਾਤਮ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਮਹਾਤਮ!॥੧੩॥ 

ਇਛ ਮੱਠ ਹੋਇ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਤਿ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੜਾਵਤਿ। 
` ਜੋਂਗ ਗਲਾ ਸਾਧਤਿ ਰਹੇ । ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਮ ਅਧਿਕ ਗੁਨ ਕਹੇ ॥ ੧੪॥ 
ਕਰਜੋ ਪੁਸੀਂਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ। ਜਿਹ ਅਰਾਧਿਬੋ ਦੁਸਹਿ ਬਿਸਾਲ । 
ਜਗਤ ਨਾਥ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ਚਿਤਕੋ'। ਕਰਯੋ ਦਿਖਾਵਨਿ ਅਬਿਇਹ ਸਤ 
ਕੋ ॥ ੧੫ ॥ ਜਿਠ ਕੇ“ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ । ਅਬਿ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ੍ਰ 

ਚ ਮੁਖ ਦੇਖਾ । ਸੋਕੈਸੇ ਅਬਿ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਵਹੁ । ਪਰ ਮਤਿ_ ਰਿਪੂ ਛੇਂ-ਨਰੰ 
_ ਦਿਖਰਾਵਹੁ ॥ ੧੬॥ ਪੁੱਤ ਪਰਮ ਪਰਿਯ ਬੋਰੇ ਦਿਨਕੋ” ।ਕਿਮ-ਉਤਸਾਹ 

ਕਝੋਂ ਮੇਂ ਸੇਨ ਕੋ । ਅੰਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਜ਼ੌਂਛਾ ਕਰਨੀ । ਲਘ ਬਾਂਲਿਕ ਕੀ 
ਸਭਿਹਿਠਿ ਬ਼ਰਨੀ ॥ ੧੭॥ ਨਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਨਿ । ਡੀਠ' 
ਆਦਿ ਅਵਗੁਨ ਪਰਫਛਾਵਨਿ੯। ਛਿੱਤਕਾਦਿਕ ਉਰ ਸਮਝੜਹੁ ਸ਼ਾਰੇ । 

ਹਨ ਧਾਰਕੇ। “ਜਿਸ ਦੇ ( ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ) ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਦਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ । ਦਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤੋਂ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਨਾਵੇਂ 

-__ ਸਤਿੰਗੂਰਾਂ ਦੇ । ੬ਪਰਾਏ ਮਤਿ ਦੇ ਵੈਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਨਿਆਣਾ ਹੈ । ਨਜਰ ਲੱਕੀ, 
€ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੇ ਜਾਣਾ। _ 



( ੪੨੮੧ ) ਰਾਂਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੧੫. 
ਬਿਨੰਉਚਾਰੇ।੧੮॥ਗੁਰਘਰ ਤੇ ਦਿਹ ਰਦਿਰ ਅਹਾਰਾ। 

ਘ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਅਪਰ ਚਾਹਿ ਕੁਛ ਜਾਚਨਿ ਕੋਰੀ । ੍ 
ਬਸਤ ਦਰਬ ਦੀਜਹਿ ਬਿਨ ਦੇਰੀ ॥ ੧੯ । ਬਾਲਿਕ ਵੰਹਿਰ ਦਰਸ਼ ਤੇ 
ਬਿਨਾਂ । ਦੇਹੁ ਤਿਨਹੁੰ ਕਰਿ ਆਦਰ ਘਨਾ । ਬੇਸ ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । 
ਲੱਕੋਂ ਕ੍ਯੋਂ ਕਰਹ ਪ੍ਰਸੈਨ ਅਸ਼ੇਸ਼”॥ ੨੦॥ ਸਨਤਿ ਨਾਨਕੀ ਤੋ ਸਗਿ 
ਆਏ। ਸ਼ਾਹੁ ਭੀਖ ਕੋ ਮਿਲਿ ਸਮੁੜਾਏ। “ਜਨਨੀ ਕੋ ਸੁਤ ਹੁਇ ਅਤਿ 
ਪਕਾਰੋ । ਅਰ ਬਾਲਿਕ ਬਯ ਆਪ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੨੧ ॥ ਅਲਪ ਦਿਵਸ 
ਭੇ ਜਨਮ ਭਯੋ ਹੈ। ਅਜਹੁੰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਨਿ ਨ ਕਿਯੋ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਘਰ 
`ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਭਿ ਲੀਜੈ । ਤ੍ਰਿਪਤਹ ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ॥੨੨॥ ਅਸ- 
'ਮੰਜਸ ਲਯਾਵਨਿ ਘਰ ਬਾਹਰ । ਤਿਨ” ਜਨਨੀ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਜ਼ਾਹਰ । 
ਬਹੁਰ ਆਇ ਦਰਸਹੁ ਦਰਸੈਨ।ਮਿਲਹੁ ਗੁਰਨਿ ਮਨ ਹੋਇ ਪੁਸ਼ੈਨ ॥੨੩॥ 
ਕਰਹੁ ਮਿਹਰ ਕੀ ਨਦਰ ਬਿਸਾਲਾ । ਸ਼ੁਭ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਕੀ ਚਾਲਾਂ । 
ਪਰਵਦਗਾਰ ਸਿਵਤ ਮਹਿੰ ਚੈਗੇ । ਛਿਤ ਸੀ ਛਮਾ ਧਰਹ ਸਰਬੈਗੇ॥੨੪॥ 
ਸ਼ਮਤਿ ਛੁਧਤਿ ਤੁਮ ਪੀਯੋ ਨ ਪਾਨੀ । ਇਿਕ ਰਸ ਰਹੇ ਗੌਣ ਕੋ ਠਾਠੀ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਨਹਿਂ ਬੈਠਨਿ ਬਨਿਹੈ ਹਠ ਧਾਰੀ॥੨੫॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਪੁਨ ਬੋਲਾ।ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸਕੇ ਰਿਦੇ ਅਡੋਲਾ।/ਪਟਣੋਂ 

_ਨਗਰ ਬਿਖੇ ਜਥਿ ਬਰੜੋ । ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਸੈਂ ਪਨ ਕੋ ਕਰਕੋ ॥ ੨੬॥ 
ਦਰਸੇਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰਹਿੰ ਆਦਿ" । ਪੁਨ ਖਾਵੇਂ ਪੀਵੈ ਸਾਲਾਦਿਂ । ਕੋਸ 
ਸੈਂਕਰੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ। ਜਨਮ ਜਾਨਿ ਮਨ ਹਮ ਹਰਖਾਏ ॥ ੨੭ ॥ 
ਲੇਠਿ ਦੇਨਿ ਕੋ ਅਪਰ ਨ ਕਾਜ । ਦਰਸ਼ਨ ਏਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ । ਹਮ 
ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ । ਜਗ ਕਲੋਂਸ਼ ਚਹਿ ਹਤਨਿ ਅਸ਼ਸ਼॥੨੮॥ ਜਿਮ 
ਜਾਨਹੁ ਤਿਮ ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁਕਹਜੋ ਮਾਨਿ ਹਮ ਕੋ ਹਰਖਾਵਹੁ । ਨਾਂਹਿ 
ਤ ਪਰੇ ਰਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਕਰਹਿ ਬੈਦਗੀ ਪਰਵਦਗਾਰ॥੨੯॥ ਹਮ ਫਕੀਰ 
ਸਦ ਸੈਕਟ ਸਹੈਂ । ਇਸ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ ਅਚਰਜ ਅਹੈ । ਦਿਖਰਾਵਹਗੇ 
'ਸਾਰੈ। (ਅ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ । ਰੀਤ । #ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਖਿਮਾਂ।੧ਧਰਿਲੋਂ ਸ਼ਹਿਬ- 
ਜ਼ਾਦੈ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ [ਫਾ:, ਬਰਮ਼ੁਰਦਾਰ=ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ । 

__ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇ ਚਿਰੌਜੀਵ] । #ਸਹਤ ਅਹਿਲਾਦ । ਸ਼੍ਂਧ ਪਾਠ “ਸਹਿਲਾਦ” ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ 
_ ਦੀ ਕਲਮ ਉਂਕਾਈ ਹੈ । #ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੁ ਭੀਖ ਦ ਥਾਂ ਸੈਚ ਭੰਖ 

` ਭੀ ਪਾਠ ਕਈ ਵਾਰ ਆਯਾ ਹੈ । 1ਪਾ:- ਸਲਲਾਦਿ=ਜਲ ਆਦਿਕ । ੪ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੨ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਬੈਠੇ ਹਮ ਦਰ ਪਰ ਹੈਂ ॥ ੩੦ ॥ ਪੂਰਨ 
ਹੋਹਿ ਕਾਮਨਾ-ਜਬੈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਹੈਂ ਮੁਖ ਤਬੈ।ਦਿਢ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮਰੇ 
ਮਨ 'ਏਮ।ਦੇਹਿੰਦਰਸ ਲਖਿ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮੰ॥੩੧॥ਸੇਵਕ ਜਤਿ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਪਰਖਕੋ ਸਾਹਸ ਅਚਲ ਬਿਸਾਲ।ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ। 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਗਾਬ ਜਨਾਏ॥੩੨॥।“ਹਠ ਫਕੀਰਨੇਕਰਜੋ ਬਡੇਗੇਉਠੰਹਿ 
ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਂਗੇਕਰਹੁਆਪਨੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ।ਟਾਰੈਂ ਜਿਮਦਿਵ 
ਸਾਹਸਧਾਰੀ ॥੩੩॥ ਬਕਤਿ ਛੁਧਤਿ ਜਲ ਕੋ ਨਹਿ ਛੁਏ । ਦਰ ਪਰ ਬੈਠੇ 
ਰਾਤਿ ਬਿਤਏ। ਅਬਿ ਜੁਗ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬਿਤ ਗਇਊ । ਤਊ ਅਛੋਭ 
ਸਧੀਰਜ ਭਇਊ॥੩੪॥ਸਹਿਤ ਸਨੇਹ ਬਾਕ ਮੁਖ ਕਹੇ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਇਛ ਅਹੇ । ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਬਿਦਤਾਏਦਰਸ਼ਨ ਚਹਤਿ ਦੂਰ ਤੇ 
ਆਏ) ॥੩੫॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸੁਨਿ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਕਹਜੋ ਬਾਕ£ਸੁਨਿ ਭਾਤ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ! ਅੰਤਰ ਪੌਰ ਪਰਖਕ ਡਸਾਵਹੁ । ਰੱਛਕਾ ਸਰਬ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਵਹੁ। 

ਰ ੩੬॥ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਹੀ ਹੁਇ ਤੀਰ । ਫਰਸ਼ ਕਰਾਵਹ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ । 
ਗਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰਅਪਨਿਰਬਾਬੀਲੇਹਹਕਾਰ॥੩੭॥ਸੁਨਤਿ 
ਸਕਲ ਕਰਿਵਾਇਸਿ ਤਯਾਰੀ।ਕਰਯੋ ਮੇਲ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸ਼ਾਰੀ। ਅਨਿਕ 
ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਲੇ ਆਏ । “ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਖਾਏ”? ॥੩੮ ॥ 
ਰੈਗਦਾਰ ਝਗਲੀ ਪਟ ੜੀਨ । ਚਮਕਤਿ ਗੋਟਾ ਲਗੋ ਮਹੀਨ । ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਹੁਤੀ ਸੁ ਤਜਾਰ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 'ਮਰਪਹਿਂ ਤਿਸ ਬਾਰ॥੩੯॥ 
ਸੋਸਨ ਸੰਠਿ ਉਤਲਾਵਤਿ ਲਯਾਏ। ਹੁਤੇ ਕਿਨਹੁੰ ਕੂਖਨ ਘਰਿਵਾਏ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਤੀਖਨਾ ਵਾਰੇ । ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ॥ ੪੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਗਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚ- 
ਦਸ਼ਮੋ ਅਸੂ ॥ ੧੫॥ ੧੬. [ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਦਗੀ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਗਿਲਮ ਕੋ ਰਚਕੋ ਰੁਚਿਰ ਇਕ ਸਾਰ। ਕੈਚਨ 
ਖਚਿਤ“ ਪ੍ਰਯੋਕ ਕੇ ਆਸਤਰਨ£ ਜਿਸ ਚਾਰੁ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ ॥ ਮ੍ਰਿਦਲ 
ਮਨੋਗ ਧਰੇ ਉਪਧਾਨ” ਜਦ ਤਤ ਕਰੀ ਅਹਾਨ । ਦੰਗਲ (ਫਕ 
ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਦੁਹਿ ਹਾਬਨਿ ਪਰ ਲੈ ਬਰ ਬਾਲ ॥ ੨॥ ਮੌਦ ਮੰਦ ਕਰਿ 
“ਐਉਂ ਹੈ । “ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਨੇ । ₹ਪੱਕੇ ਹਠ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਲੀਏ । “ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ । “ਜੜੇ ਹੋਏ । ਵਿਛਾਵਣੇ । “ਸਿਰਹਾਣੇ । "ਹੌਲੀ ਨੌਲੀ। 



ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੩ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਅਦਬ ਘਨੋਰਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਲਜਾਇਵ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ" ਹਾਥ 
ਗਹਿ ਆਗੇ । ਕਿਯ ਸੂਰਜ ਦਿਸ਼ਿ ਧੂਪ ਨ ਲਾਗੇ ॥ ੩ ॥ ਚਾਰੁ ਚਮਰ ਲੋ 
ਕਜ਼ਿ ਭਾ ਪਾਛੇ” । ਕਰਤਿ ਛੁਰਾਵਨ ਇਤ ਉਤ ਆਫੇ। ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਰੁਚਿਰ ਮੜਾਰੀ ।। ੪ ॥ ਬਜਹਿ ਰਬਾਂਬ 
ਮ੍ਰਿਦੈਗ ਉਦਾਰਾ । ਜਿਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰਵਨ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਭਾਰਾ । ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਕੀ 
ਸੈਗਤਿ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਪਕਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਕਾਈ ॥੫॥ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਰਿਦੈ ਕਾਮਨਾ ਆਏ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਪਾਇ ਮਨ ਭਾਂਏ” । ਹੋਨਿ ਲਗੀ 
ਅਰਦਾਸ ਅਗਾਰੀ । ਬਸਤ ਬਿਭੂਖਨ ਅਰਪਤਿ ਭਾਰੀ ॥੬॥ ਬਹੁਰੋ ਸ਼ਾਹਿ 
ਭੀਖ ਬੁਲਵਾਇਵ । “ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਦਰਸਹ ਸੁਖਦਾਇਵ'। ਹਰਖਤਿ ਉਰ 
ਉਠਿ ਅੰਤਰ ਹੋਵਾ । ਬਿਤ ਸਮੀਪ ਕਰਿ ਅਦਬ ਖਰੋਵਾਂ॥7॥ਬੈਦਨ ਕਰਿ 
ਤਸਬੀ ਜਿਸ ਹਾਥ ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ ਸਤੁਤਿ ਸ਼ੁਭ ਗਾਬ । “ਪਾਕ ਬਿਪਾਕ'1 

_ ਰਹੀਮ, ਕਬੀਰ ! ਬਖਸ਼ਹ ਗੁਨਹ, ਪੈਰਕੇ ਪੀਰ !॥ ੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੋਦ ਸ ਬੈਦਨ” । ਸੁਜਸੁ ਬਿਲੈਦ. 

ਮੁਕੈਦ। ਖਲਕ ਮੁਮਾਰਖ ਦਿਪਹੁ ਅਮੰਦ” ॥ ੯॥ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ 
ਉਧਾਰਨਿ ਕਰਜੋ । ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋ ਦੁਖ ਪਰਹਰਜੋ। ਪੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋਤਿਕ 
ਮੁਲਤਾਨ । ਸਭਿ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ਦੀਨਿ ਦੁਖ ਹਾਨਿ ॥ ੧੦॥ ਅਪਰ ਹਿੰਦੁ 
ਤਰਕਨਿ ਕਯਾ ਗਿਨਤੀ।ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ।ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ 
ਆਨਿ ਕਰਿ ਪਰਜੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਜਿਸਹਿ ਨਿਹਰ੧ੋ॥ ੧੧॥ ਸੋ 
ਸੋ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਪਤ । ਲਗੀ ਰਿਦੇਂ ਲਿਵ ਸੱਤਯ ਸੁ ਜਾਪਤਿ”। 
ਦੁਲਭ ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਰਹਯੋ।ਰਾਵਰਨੇ ਜਿਸਕੋ ਨਿਜ ਲਹਯ।।੧੨॥ 

੧ਭਾਵ ਗੋਲ ਪੱਖਾ । “ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ । ਦਮਨ ਵਾਂਛਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । “ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਤਸਬੀ ਸੀ_ਉਸ ਨੇ ਬੈਦਨ ਕੀਤੀ । “ਪਵਿਟ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ [ਫਾ:, ਪਾਕ=ਪਵਿੱਤ੍ਰ । ਸੈਸ:, 
ਵਿ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਾ:, ਪਾਕ=ਪਵਿੱਤ੍ਰ ] ( ਅ) ਪਾਕ:=ਪਵਿੱਤ੍ । ਵਿਪਾਕ=ਕਰਮ ਵਲ, 
ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯਾ ਫਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰਛੈਦ ਆਏ _ 
ਹੋ ਕਿਸੈ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ । “ਹੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੋਦ ! ਆਪ ਬੈਂਦਨਾ 
ਯੋਗ ਹੋ । “ਆਪ (ਚੰਦ ਵਾ) ਅਮੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਲਕਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । 

_ਸ਼ੱਤਿਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗੀਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ੯ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆਹੈ ਆਪਨੈ ਜਿਸਨੂੰ! 
#ਪਾ:-ਭੀਤਰ ਬਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਜੋਵਾ । ਉਪਾ:-ਬਿਬਾਕ=ਖੋਫ ਰਹਿਤ । 



ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੬, 
ਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਮੂਗੰਤ ਪਾਕ । ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹਿ ਜਮ ਬਾਕ'। ਜ 
ਜਗ ਮਹਿ ਜਬਰ ਜ਼ਹੂਰ” । ਹਾਜ਼ਰ ਜਹਿ ਕਹਿ ਦਾਸ ਹਜ਼ੂਰ' ॥ ੧੩॥ 
ਗ਼ਾਫਲ ਰੀਜ” ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ । ਇਹ ਕਦੀਮ“ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਕਾਜ।ਜਸ 
ਚਿਤ ਚਹੋ ਕਰਹੁ ਤਸ ਮਾਲਿਕ । ਸਿਰਜਨਹਾਰਂ ਖ਼ਲਕ ਕੋ ਪਾਲਿੜ 
।੧੪॥ ਲਗਜੋ ਆਠਿੰ ਮੈਂ ਕਦਮ ਤੁਮਾਰੇ । ਬੂਝਹੁ ਰਿਦੇਂ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰੇ । 
ਅਪਨੇ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਮਮ ਟੁਕਰਾਸੈਜੇ ਰਾਖਹੁ ਤੁਮ,ਕਰਹ ਨ ਉਖਰਾ॥੧੫॥ 
ਸਭਿ ਤੁਰਕਨਿ ਤੇ ਰਖਹੁ ਨਿਰਾਲਾ । ਮੋ ਪਰ ਕਰਿ ਕੈ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । 
ਤੋਂ ਅਬਿ ਪਤਾ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦੇਈਏ । ਮਮ ਉਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਲਖਿ ਲੋਈਏ” 
॥ ੧੬॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਕਰਿ ਦਿਕ ਘਟਿਕਾ' । ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਕੀ ਲਘ 
ਲਘ ਦੈ ਘਟਕਾ' । ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਪਾਇ ਮਧੁਰ ਪਕਵਾਨ। ਸੋਤ ਬਸਤ੍ਰ ਮੁਖ 
ਬੈਧਨ ਠਾਨਿ ॥ ੧੭ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮੁਰੀਦ ਨਿਕਟਿ ਮੰਗਵਾਈ । ਲੋ ਕਰਿ ਸੋ 
ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਚਾਈ ਰੈ ਕਰ ਪਰ ਦੋਨਹੁੰ ਸੋ ਧਰਿਕੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ 
ਸਿਫਤ ਉਚਰਿਕੈ ॥ ੧੮ ॥ ਹੇਤੁ ਪਰਖਿਬੇ ਹੈ ਕਰਿ ਆਗਾ । ਅਤਿ ਸਮੀ੫ 
ਹ੍ਰੈਥੇ ਕਹੁ ਲਾਗਾ । ਪੂਭੂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਮਾਤਲ ਅੰਕਾ”। ਸਦਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਮਦਨ ਮਯੈਕਾ॥੧੯॥ ਸ਼ਯਾਮ ਬਿੰਦ ਜਨਨੀ ਸ਼ੁਕ ਲਾਇਵ । ਡੀਠ ਨ 
ਲਗੈ ਰਿਦਾ ਅਕੁਲਾਇਵ।ਮਨਹੁਂ ਸੁ ਲੱਛਨ ਚੰਦ'“ ਸੁਹਾਵ।ਦਾਸ ਚਕੋ- 
ਰਨ ਗਨ ਹਰ਼ਖਾਵਾ ॥੨੦॥ ਬਿਕਸਯੋ ਮਨਹੁ ਅਲਪ? ਅਰਬਿੰਦ। ਬੈਠੜੋ 

_ਸ਼ੋਭਤਿ ਬਤਸ ਮਲਿੰਦ'ਸੁਧਾ ਕੁੰਡ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਮਨੌ । ਬਿਕਸਤਿ ਕਬਿ 
ਕਬਿ ਬੀਚੀ ਸਨੋ'॥ ੨੧॥ ਜਜੋਂ ਜੜੋਂ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਮੁਖ ਬੋਲਹਿ । 
"ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ |ਵਾ:,ਬਾਕ|। (ਅ! ਜਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ [ਅ:, ਬਾਕੀ | । 
ਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ (ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ, ਹਾਜਰ ਹਦ ਹੋ (ਅ) ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 

_ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੇ । (ਰੱਬ ਤੋਂ) ਗ਼ਾਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਯਾ ਗ਼ਫਲਤਾ ਦੇ 
ਨਾਸ਼ਕ । “ਆਦੋਂ ਹੀ । ੬ਟੁਕੜਾ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕੁਛਕੁ ਸਖੈਧ । (ਅੰ) ਭਾਗ, ਹਿੱਸਾ । “(ਤੁਰਕਾਂ 
ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਜੋ ਆਪ ਰਖ ਲਓਗੈ ਤਾੰ (ਮੇਰੀ ਜੜ) ਨਾ 
ਉਖੜੇਗੀ । [ ਦੇਖੋ ੧੪ ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ੧੨ ਅੰਕ ]। _। ੯ਘੜੀ ਭਰ । "ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ । 
੧੯੫ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ । "ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ । "ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗੇ । "੧ਚੈਦ ਵਿਚ ਢਿੰਨ੍ਹ ਸੂਹਾ 
ਚਿਹਾ ਹੈ [ਚੰਦ ਵਿਚ ਸਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਸਿਲਾਂਛਨ ਬੀ ਚੈਦ ਦਾ 
ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ]। । "ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ । ““ਭਉਰੇ ਦਾ ਬੁੱਚਾ (ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ) । "ਓਮੂੰਹ 
ਮੰਤਿਲ ਮਾਨੋ ਸੰਮਤ ਦਾ ਲੰਭ ਹੈ'ਜੋ ਕਿਹਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੋ ਲਹਿਰ 
ਉਠਦੀ ਹੈ । ਪਾ:-ਸਿਰਜਨ ਖਿਜ਼ । 



ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੬, 

ਚਰਨ ਉਓਂਛਾਗਤ 
ਡਾਰਤਿ। ਕਵਿ ਜਿਨ ਪਰ ਉਤਪਲ ਦਤਿ ਵਿ ਹਾਣਕ ਕਟਕਾਂ 
ਜਟੇ ਵਿਚ ਹੀਰੇ । ਲਾਗੀ ਅੰਗੁਰੀ ਲਗੋਂ' ਜੈਜੀਂਰੇ। ਜਟੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸਦਰ 
ਸੈਵਾਂ। ਝਗੁਲੀ ਝੀਨ ਪੀਤ ਸ਼ੁਥ ਰੈਗ॥੨੩॥ ਲੋਚਨ ਪੁਤਰੀ ਇਤ ਉਤ 
ਫੇਰਤਿ। ਕਰਤਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਮੈਗਤਿ ਹੇਰਤਿ । ਅਯਤ“ ਭਾਲ ਕੇਸ ਬਰ 

_ਛੋਟੋ। ਸਿਰ ਪਰ ਬਸਤ੍ਰ ਦਮਕਤੇ ਗੋਟੇ ॥੨੪॥ ਸੈਗਤਿ' ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਜੋਰੇਤਿ 
ਹਾਬਦਰਸਤਿ ਖਰੇ ਅਲਪ ਗੁਰਨਾਥ' ਸ਼ਾਹਿ ਭੀਖ ਘਟਕਾ ਜਥਿ ਦੋਨੋ । 
ਕਰੀ ਸਮੀਪ੫ ਹੋਇ ਕਰਿ ਨਮੋਂ"॥੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਢੋਨਹੁ ਹਾਬ ਪਸਾਗੇਘਟੀ 
ਸਪਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਿਸ ਬਾਰੇ! । ਤਉ ਨ ਪਹੁੱਚੇ ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਲੋ । ਪਰੇ ਅੰਕ” 
_ਮਹਿੰ ਛੁਵੈਂ ਕਹਾਂ ਲੌ ॥੨੬॥ ਸ਼ਾਹੁ ਭੀਖ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ। ਕਰੀ ਵਧਾਵਨ 

_ਬਾਹੁ ਮਹਾਨ । ਦੋਨੋ ਦੈ ਘਟਕਾ ਪਰ ਲਦੇ। ਸੈਗਤਿ ਖਰੀ ਨ ਕਿਠਹੰ 
ਲਖਾਏ ॥ ੨੭ ॥ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਇਕ ਕਰੀਂ ਨਿਹਾਰਨਿ । ਜਬਿ ਘਟਕਾ ਪਰ 
ਕਿਯ ਕਰ ਧਾਰਨਿ।ਭਾਰ ਬਿਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਮਨ ਕੋ। ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਥ 
ਦਹਿਨਿ ਕੋ ॥੨੮॥ ਅਪਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਸਾਂਭਤਿ ਭਾ ਦਿਢ ਕਰਿ 
ਕੈ ਹਾਬਪੁਨਹਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕ ਦਬਾਂਯੋ। ਪੀਰ ਓਜ ਨਿਜ ਤੇ ਬਿਕਲਾਯੋ 
॥ ੨੯॥ ਉਛਲਤਿ ਚਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਿ ਹੋਰ। ਕਹਿਤ ਭਯੋ ਮੈਂ ਹੋਂ ਇਨ 
ਚੇਰਾਂ॥ਤਤਛਿਨ ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਥ ਉਠਾਏ। ਬਿਨਾ ਭੀਖ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁਂ ਲਖਾਏ 
॥ ੩੦॥ ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਮਨ ਮੈਂ ਹੁਇ ਆਯੋ। ਦੁਸਕਰ ਤਪ ਕੋ ਵਲ 
ਜਨੁ ਪਾਯੋ। ਜਨਮ ਰੈਕ ਜਿਮ ਨਵ ਨਿਧਿ ਲੈਕੇਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਤਿਖ ਜਲ 
ਜਿਮ ਧੈਕੇਂ'॥੩੧॥ ਭਈ ਭਾਵਨੀ ਪੁਰਨ ਸਾਰੀ । ਸੀਸ ਨੰਮਿ ਕਰ ਖੈਦਨ 
ਧਾਰੀ।ਘਟਕਾਂ ਦਈ ਮੁਰੀਦਨ ਹਾਥ । ਭਰਿ ਲੋਚਨ ਦਰਸਤਿ ਗੁਰ ਨਾਥ 
॥੩੨॥। ਅਰਪਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਦਾਸ, ਜੋਰਿ ਹਾਬ ਕਰਤੇ ਅਰਦਾਸ। 
ਬਸਤ ਬਿਭੂਖਨ ਦਰਬ ਅਗਾਰੇ। ਥਰਹਿ ਆਨਿ ਸਿਖ ਸੈਂਗਤ ਸਾਰੇ ॥੩੩॥ 
ਕੌ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਿਵਾਇ। ਆਨਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਗ ਬਰਤਾਇਿ । ਚ਼ਤਰ 
ਘਟੀ ਲਗਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿ। ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਉਤਸਾਹ ਸੂ ਕੀਨਸਿ॥੩੪॥ 

ਣਾ 

ਨ ਵ ਕੜੋਂ] ਲਾਂ ਤਕ ਜੌਜੀਰੀਆਂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਦਰਤਾ ਨਾਲ । “ਚੜਾ । ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ “ਗੋਦੀ । 

_ "ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਪਂਪਾ:-ਯੋਂਨੇ। 
ਪਾ:=ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਂਰੇ। 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੬ ) 

ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਕੋ ਭਯੋ। ਅਲਪ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਥਿਯੋ ॥੩੫॥ ਸ਼ਾਹੁ ਭੀਖ 
ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਸਿਖ ਸਾਰੇ। ਐਨ ਪੀਰ ਜੀ” ਕਹਤਿ ਨਿਹਾਰੇਸਭਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤਮ ਕਰਿਵਾਇਵ । ਭਾ ਉਤਸਾਹ ਸਿੱਖ ਹਰਖਾਇਵ ॥੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜੁ ਕੌ 
ਅੰਤਰ ਲੇ ਗਏ। ਪੁਨ ਸਿਖਨਿਜਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਏ। ਤਬਹਿ ਪੀਰ ਜੀ 
ਖਾਨਾ ਖਾਯੋ । ਪੁਰਵਿ ਕਾਮਨਾ ਤੇਂ' ਹਰਖਾਯੋ ॥ ੩੭ ॥ ਹੁਤੇ ਮੁਰੀਦ ਸੁ 

ਬੂਝਨਿ ਲਾਗੇਘਟੀ ਜੁ ਲਈ ਪੀਰ ਜੀ ਆਗੇਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਅਰਪਨਿ 
ਕਗੇਕਾਰਜ ਕੌਨ ਇਨਹੁੰ ਤੇਂ ਸਰੇ?॥੩੨੮॥ਜਿਮ ਲੇ ਗਏ ਤਥਾ ਲੋ ਆਏ। 

ਬਾਦ” ਕ੍ਰਿੱਤਿ ਇਹ ਪਰਹਿ ਲਖਾਏਇਹ ਹਮ ਕੋ ਕੁਛ ਪਰਹਿ ਨ ਚੀਨੇ । 
ਕਯੋਂ ਧਰਿ ਹਾਬ ਅਗਾਰੀ ਕੀਨੇਂ??2॥੩੯॥ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਨੇ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ। 

ਪਇਹ ਅਵਤਰਿਓ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ । ਤੁਰਕਨਿ ਤੇਜ ਮਿਟਾਵਨਿ ਕਾਰਨ । 

ਅਪਨਿ ਪੰਥ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਸਤਾਰਨਿ ॥ ੪੦॥ ਮੈਂ ਕੀਨਸਿ ਇਹ ਮਨ ਕੇ 

ਸਾਥ । ਧਰਹਿੰ ਜਿ ਦੈ ਪਰ ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਬ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਰਹੈਂ ਜਗ ਦੋਊ । 
ਉਪਜਹਿ ਪੰਥ ਰਾਜ ਲੇ ਸਉ॥੪੧॥ਜੇ ਇਕ ਪਰ ਨਿਜ ਹਾਬ ਧਰੇਤੇ । ਜਗ 
ਮਹਿੰ ਤੋਂ ਨਹਿ ਤੁਰਕ ਰਹੈਤੋ।ਇਸ ਪ੍ਰੀਛਾ ਕਰਿਬੇ ਹਿਤ ਆਯੋ।ਹੁਤੋ ਸੈਦੇਹ 
ਰਿਦੇ ਬਿਨਸਾਯੋ” ॥ ੪੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਹਰਖਾਇ । ਹਟਿ ਮਗ 

ਗਮਨੜੋਂ ਪਰਿ ਨਿਕਸਾਇ । ਸਨੋ ਸਨ ਆਯੋ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ । ਸਿਮਰਤ 
ਰਿਦੇਂ ਖ਼ੁਦਾਇ ਹਮੇਸ਼ ॥ ੪੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥-ਬਡੀ ਆਰਬਲ_ ਹੋਇ ਜਥਿ 
ਬਿਹਸਹਿੰ ਬੋਲਹਿ ਬੈਨ।ਤਬਿ ਜਾਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰਕੋ ਪਿਖਿਨੰਨ- 

॥੪੪॥ਚੌਪਈ॥ਮੁਰਤਿ ਮੁਢਿਤ ਉਦਤਿ ਜਨ ਇੰਦ।ਖੈਦਨੀਯ ਜਗ ਪਿਤਾ 
ਮਨਿੰਦ” । ਅਤਿ ਉਦਾਰ ਅਤਿ ਯੋਧਾ ਗਾਵੋ। ਅਤਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬਲ 
ਆਵੋ॥ ੪੫॥ ਲਖਹਿੰ ਭਵਿੱਖਤ“# ਚਲਿਤ ਉਦਾਰੇ” । ਕਰਮ ਅਮਾਨੁਖ” 
ਰਣ ਬਿਸਤਾਚੇ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਭੀਖ ਬਹੋਰੀ।-ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹੁਂ 
ਇਸ ਠੇਰੀ#ਂ-॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਸ਼ ਰਾਸੇ “ਭੀਖ ਸ਼ਾਹ 
ਦਰਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੇ ਅੰਸੂ । ੧੬ ॥ 

“ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ । ੧ਬਅਰਥ । ₹ਮੂਰਤੀ ਆਨੰਦ ਦਾਤੀ ਹੈ ਜਾਣੋ ਚੰਦਮਾਂ ਉਦੇ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਤ । 'ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ । #ਭਵਿੱਖਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ! 
(ਅ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖਤ (ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ।”ਉਦਾਰ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ। ” ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕੇ ਭਾਵ ਈਸ਼੍ਰ ਸਮਾਨ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ। “ਆਪ ਫੇਰ ਲਖਨੌਰ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਸੈਂ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੨੮੭ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅਸੂ ੧੭. 

ਰ ੧੭, [ਬਾਲ ਕਊਤਕ| । 
ਦੋਹਜ਼ਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਦਰਸ ਕੋ ਸੈਦ ਭੀਖ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਦੋਸ਼ 
ਆਪਨੇ ਕੋ ਹਟਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨਾਇ ॥੧॥ ਸੈਯਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ 

4 ਸੋਹਤਿ,ਮੂਰਤਿ ਮਾਧਰੀ ਪੁਰਤਿ ਸਾਰੀ'ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਬਧੀ ਪਲਨਾ” 
ਸ ਬੁਲਾਵਤਿ ਐਂਚਿ ਅਗਾਰੀ । ਮੰਦਹਿ ਮੰਦ” ਅਨੰਦ ਉਮੰਗਤਿ 

ਅੰਗ ਉਤੈਗ ਕਰੈ" ਦਤਿ ਭਾਰੀ । ਮਾਨਹੁ ਸੈਘਰ ਕੇ ਕਰਿਬੇ ਹਿਤ 
ਸੂਚਤ ਹੈਂ ਉਤਸਾਹੁ ਬਿਥਾਰੀ“॥ ੨॥ ਦ੍ਰੈਪਦ ਸੁੰਦਰ ਜਜੋਂ ਅਰਬਿੰਦ ਸ 
ਦਾਸਨਿ ਬਿੰਦ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦਾਨੀ । ਕੋਮਲ ਲਾਲ ਅਕਾਰ ਲਘੂ ਅੰਗੁਰੀ 
ਇਕਸਾਰ ਸਕੈ' ਦਤਿ ਸਾਨੀ£ । ਚਿਕਵਨ ਚਾਰੁ ਸੁ ਚੈਗਿ ਸੁ ਗੋਲ ਦਿਪੈਂ 
ਨਖ%;ਜਾਨ ਕਹੀ ਕਵਿ ਬਾਨੀ” । ਫੁਲ ਬਧੂਪ ਕਿ ਉਪਰ ਜਜੋਂ ਅਤਿ 
ਉੱਜਲ ਹੀਰਨਿਪੰਗਤਿ ਠਾਨੀ'॥੩॥ਕੂਰਮ"ਪੀਠਮਨਿੰਦ ਦੁਊਪਦਬੀਚ 
ਤੋਂ ਉਰਧ ਕੋਮਲ ਏਡੀ।ਕਿੰਚਤ ਆੜ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਲਫਾਨ ਕੇਂਦਮਾਸਲਜਾਂਘ 
ਸਜੈਂ ਕਦ ਜੇਡੀ। ਉਪਰ ਕੋ ਉਛਰੈਤਿ ਸੁ ਨੂਪਰ ਯੋਂ ਰੁਣਕੈਤਿ ਭਏ 
ਛਬਿ ਮੇਡੀ'ਮਾਨਹੁ ਮਹਾਤਮਕੋ ਉਚਰੈ ਧਰਿ ਧਯਾਨ ਹਰੈ ̀ ਬਿਪਤਾ ਬਕ 
ਕੇਡੀ'' ॥੪॥ਝੀਨ ਝਗਾ ਪਹਿਰੈਂ ਤਨ ਸੈਂ ਗਰ ਬਾਘਨਖਾ ਮਢਿ ਕੰਚਨ 
_ਤੇ'ਬਕੈਧ ਉਤੈਗ ਬਿਲੌਦ ਭੁਜਾਨਿ ਬਿਰਾਜਤਿ ਹਾਟਕ ਕੌਕਨ"ਤੇ। ਚਾਰ 
ਬਿਲੋਚਨ ਸਾਥ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭੁਪ ਕਰੇ ਜਿਨ ਰੈਕਨਿ ਤੋਂ । ਸੀਸ ਪੈ ਕੇਸ 
ਸਚਿਕਵਨ''ਸ਼ਜਾਮ ਮੁਲਾਇਮ ਜੇ ਮਖ਼ਤੁਲਨ ਤੇ॥੫॥ਸ਼ੀਗਜਰੀ ਬਡ 
ਭਾਗ ਭਰੀ ਤਟ” ਬੈਠਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਨੰਦਨ ਕੋ। ਬੋਲਤਿ ਹੈ ਬਤਰਾਵਨ 
ਕੌ” ਸੁਤ ਲਾਲਤਿ ਹੈ” ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੋਮਾਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਖਿਕੈ ਮੁਸਕਾ- 
"ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀ । “ਪੰਪੂੜੇ । ਰੋਲੀ ਰੋਲੀ। ਅੱਗ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੁੱਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਤ ਉਤਸਾਹ ਜਣਾਂਵਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਿਤ । ?ਚੀਕਣੇ ਸੁਹਣੇ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹੁੰ । “ਜਾਣਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਵ 

ਕਵੀ ਨੌ ਅਗਲੀ ਸਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਢੱਸਣੀ ਹੈ । ਦੰਗਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਤੇ 
[ਸੋਸ:, ਬੰਧਕ |। "?ਉਜਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਲਾਈ ਹੈ । "”ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ । ”“ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ 
ਆਕਾਰ ਹੈ ਗਿੱਟਿਆੰ ਦਾ । 'ਵੋਮਸਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਂਘਾਂ ਕਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ । "#ਛਬਿ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ । "“ਫਡੀ ਕਿਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਿਪਦਾ। "ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ 
ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਮੜ੍ਹੀਆਂ । "“ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ। ੧੮ਚੀਕਣੇ । “ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ । “ਪਾਸ । “ਗੱਲਾਂ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ । ““ਲਤਾਂਵਦੀ ਹੈ । “ਅਨੰਦ ਕਰਨੇ ਲਈ । 
#ਪਾਠ “ਬੈਧੂਕ ਕਿ” ਹੇਵੇ ਤਾਂ "ਸਚਰਜ ਨਹੀਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੮) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੧੭, 

ਵਤਿ ਰਾਖਹਿੰ ਧਰਮ ਜੁ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋਂ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇ ਦੁਲਾਰਤਿ ਹੈ ਕਬਿ 
ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੈਦਨ ਕੋ॥੬॥ ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਬਿਤੀਤ ਭਏ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਖ 
ਦੋਖਤਿ ਸ਼ੀਗੁਜਰੀਂਪਗੋਬਿੰਦਨਾਮ ਸਮਾਨ ਸਰੂਪ'ਤਿਨੋ ਪਿਖਿ ਜਕੋਂ ਜਸੁਧਾ 
ਗੁਜਰੀਂਪਦੇਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਂ ਤਿਨ ਸ਼ੱਤਨਿਕੇ ਸਿਰਕਯਾਗੁਜ਼ਰੀ੧ 
ਗੋਰਵਤਾ ਗਿਰ ਸੀ ਜਿਨ ਕੀ” ਅਥਿ ਰੇਚਕ ਭੀ” ਨ ਸਭੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ॥੭॥ 

_ਮੋਦ ਉਦੈ ਬਿਤ ਗੋਦ ਮੈਂ ਬੈਠਤਿ ਫੇਰਪੁਸਕ ਪੈ ਬੈਠਨਿ ਲਾਰ।ਹਾਬਨਿਕੋ 
ਧਰਿ ਕੈ ਬਲ ਪਾਂਇਂ ਲਗੇ ਸਰਕਾਨ"” ਕਛੁ ਕਬਿ ਆਗੇ। ਦੈਦ ਉਗੇ ਜੁਗ 
ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਤਿ ਓਠਨਿ ਸਾਬ ਮਹਾਂਦਤਿ ਜਾਗੇਮਾਨੋ ਪੁਵਾਲ ਕੇ ਸੌਪਟ ਮੈਂ 
ਇਹ ਹੀਰਸਰੇਖ ਪਯੂਖਸੈਂਪਾਗੇ'"॥੮॥ਕਿਲਕੈਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿਹੈ, 
ਚਲਿ ਰਿੰਢਣ ਅੰਕਣਮੈਂਵਿਰਆਵੈਂ “੧ਗੁਲਕਾਰਿ ਗੁਲਾਬ ਗਲੀਚਨ ਪੈਂ” 
ਪਦ ਐਂਚਤਿ ਨ੍ਰਪਰ ਕੋ ਰੁਣਕਾਵੈਂ । ਅੰਤਿ ਚੋਚਲਤਾ ਜੁਗ ਲੋਚਨਿ ਬੀਚ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਰਜੋ ਬਿਧਿਯੌਦਰਸਾਵੈ"-।ਜਨਉ”ਜਲ ਪਾਤ ] ਬਿਲੌਰਬਿਖੈ ਬਹ 
ਨਿਰਮਲ ਰੈਗ ਪਰਯੋ ਝਲਕਾਵੈ॥੯॥ਦਾਸਅਦਾਇਬ ਸਾਥ ਰਹੈਂ ਪਿਖਿ ਤੌਰ 
ਅਜਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਾ।ਦੇਖਤਿ ਝਬੋਲਤਿ ਹੈਂਜਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿਜੋਗੰਤ ਹਾਬ 
ਬਿਰੇ' ਤਿਸ ਬੈਰਾ। ਕੌਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਕਿਸੀ ਬਿਪਿ;ਹਰੈ ਅਨੁਸਾਰਿ ਜਥਾ 
ਰੁਖ ਹੇਰਾ''।ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਿ ਤਾਸ ਧਰੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤੇਵ'= ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰਾ 
॥੧੦॥ਕੋਸ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਚਿਕਵੰਨ, ਮੇਚਕ; ਕੁੰਚਤ, ਕੋਮਲ ਸਦਰ ਸਾਰੇ'॥ 
ਰੀਦਾਨ ਕੀਨਿ ਸੁਧਾਰਿ ਭਲੋ ਮਖ਼ਤੂਲ"ਮਿਲੇ ਜਨੁ ਪੰਨਗ£ ਬਾਰੇ'ਪਕੌਚਨ 
ਚਾਰ ਜਰਾਵ ਜਰਯੋ ਮੁਕੜਾਵਲ”” 5 ਹੀਰੇ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ।ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈ ਹੈਂ ਸਿਰ- 

ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਲ ਵੇਖਕੇ ਮੁਸਕਾਉਂ ਦੇ ਹਨ। “ਉਦਨੀਯ 
ਜੀ ਨੂੰ । ₹ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ । €ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ( ਗਜੁ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦਾ) । “ਭਾਵ ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਉਧਰ ਜਸੋਥਾਂ ਦੀ ਗੁੱਜਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ । ੬ਕੀ 
ਬੀਤੀ । “ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ ਗੌਰਵਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ । ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਗ਼ਈ, 
ਭਾਵ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ੯ਪੈਗਾਂ ਦੇ ਬਲ । "£ਸਰਕਨੇ ਲੱਗੇ । ੧੧ਆਨੋ ਗੁਲੀਆਂ ਦੇ 
ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹਨ । "“ਰਿੜ੍ਹਕੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 
"ਗੁਲਾਬ ਫੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ । "ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । "“ਜਿਵੀਂ 
ਰੁਖ਼ ਦੇਖਦੈ ਹਨ । "$ਅਤਜੌਤ । "“ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬ੍ਹੁੰਤੇ ਚੀਕਣੇ, ਕਾਲੇ, ਕੁੰਡਲਾੰ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲ ਤੇ 
ਮੁੱਦਰਹਨ । "ਰੇਸ਼ਮ । "ਮਾਨੋ ਸਰਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ' “ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੮੯ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੭, 

ਫੂਲ'ਮਨੋ ਰਵਿਕੀ ਰਸਮਾਂ ਪਰਵਾਰਿਤਿ ਤਾਰੇ॥੧੧॥ਕੈਧ ਉਤੇਗ ਬਿਲੈਢ 
ਭੁਜਾ ਦਿਵ ਕੈਕਨ ਕੈਚਨ ਕੋ ਖਚਿ ਹੀਰੇ।ਕਿੰਕਨਿ"ਬਾਜਤਿ ਹੈ ਚਲਤ, 
ਉੜਲਾਵਤਿ ਰਿੰਘਟ ਹੈਂ ਕਬਿ ਧੀਰੇਬੈਠਤਿ ਹੈਂ ਸਭਿਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਤਿ 
ਖ੍ਰੰਚਤਿ ਦਾਸਨਿ ਕੌ ਹਿਤ ਛੀਰੇ।ਸ਼ਾਰਤ ਸਾਬ ਬਤਾਵਤਿ ਹੈ' ਕਰਿਵਾਵਤਿ 
ਸੋ ਬਿਧਿ ਆਪਨੇ ਤੀਰੇ£ ॥੧੨॥ ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਬਡਭਾਗ ਭਰੀ ਨਿਜ ਪਾਨ” 
ਤੇ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ ਕਰਾਵੈ।ਦੇਖਿ ਮਹਾਂ ਉਚਤਾ ਸੁਤ ਕੀ ਮੁਖਤੇਜ ਸੁਭਾਇਕ 
ਹੀ ਦਿਪਤਾਵੈ -ਹੋਇ ਬਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੂਤ ਸਸਪੂਤ ਜਬਾ ਗੁਰ ਕੋ ਘਰ 
ਭਾਵੇਂ`। ਭਾਂਤਿ ਅਨੌਕਨਿ ਕੀ ਰਛ ਠਾਨਤਿ ਜੋ ਜਗ ਰੱਛਕ ਨਿੱਤਕ 
ਕਹਾਵੈ-॥੧੩॥ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੈ ਨਿਤ ਛੇਮ ਚਹੈ ਸਤ, ਪਾਲਤਿ ਲਾਲਤਿ ਹੈ ਬਹੁ 
ਬਾਰੀ । ਹੈ ਗੁਨ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਧੋਵਤਿ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰ ਬਾਰੀ“ । 
ਅੰਗ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇ ਬਿਧਾਨ ਸੋਂ"'ਸੂੰਘਤਿ"ਭਾਲਜਜੋਂ ਆਨੰਦ ਬਾਰੀ” 
ਅੰਬਰ ਕੋ ਪਹਿਰਾਇ ਬਿਬੂਖਨ”' ਲੌਨ ਸੁ ਰਾਈ ਲੈ ਉਪਰ ਬਾਰੀ"॥੧੪॥ 
ਦਧਿ ਓਦਨ ਕੋ ਅਚਵਾਇ ਭਲੋ ਅਨਮੋਦਨ'“ ਨੌਦਨ ਮਾਤ ਕਰੇ । ਬਹੁ 
ਚੈਚਲਤਾ ਜੁਤਿ ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਇਤੇ ਉਤ ਹੋਵਤਿ ਆਨਿ ਬਿਰੇ ।ਕਿਲ- 
ਕੰਤਿ; ਹਸੈਤਿ;ਹਸਾਵਤਿ ਔਰਨਿ ਭਾਵਤਿ ਹੀ ਦੁਖ ਦੋਖ ਹਰੇ । ਸ਼ੁਭ ਸੋਭ 
ਧਰੇ ਪਰਯੋਕ ਚਰੇਂਕਥਿ ਵੇਰ ਫਿਰੇਂ ਨਿਜ ਖੇਲ ਵਰੇ'।੧੫॥ਇਸ ਰੀਤਿ 
ਬਿਤੀਤ ਭਏ ਦਿਨ ਕੋਤਿਕ ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਤਬਿ ਜੋਰ ਭਰਜੋ । ਹੁਇ ਆਪ 
ਖਰੇ ਅਵਲੋੈਬ ਬਿਨਾਂ ਚਰਣਾਂਬਜ ਚਾਇ ਅਗਾਰੀ ਧਰਜੋ । ਇਮ ਜਾਨਿ 
ਤਿਖਾਨ ਇਨਾਮ ਕੇ ਹੇਤ ਗਡੀਰਣ'”? ਸੁੰਦਰ ਏਕ ਘਰਮੋ । ਅਰਪਜੋ ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਕਰਜੋ ॥ ੧੬ ॥ ਹਾਥ ਗਡੀ- 
ਰਨ ਪੈ ਧਰਿ ਕੈ ਪਦ ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਉਠਾਵਨਿ ਲਾਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
“ਜੇਨੇ ਦੇ ਰੌਲ ਰੌਲ ਗਹਿਣੇ ਜੇ ਕੇਸ ਗੈਦਣ ਵਿਚ ਪਹਿਰੀ ਦੇ ਹਨ । ”ਸੁਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਹਨ [ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕੰਦਨ 
ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਜੇਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਓਹ ਸੂਰਜ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਹਨ] । =ੰਤੜਾਗੀ । “ਛੇਤੀ ਨਾਲ 
ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ । “ਦੁਧ ਵਾਸਤੇ । ਏਆਪਣੇ ਪਾਸ । ?ਆਪਣੇ ਹੱਥ 
ਨਾਲ। "ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ੯ਪਾਣੀ ਲੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਬ ਨਲ । “?ਬਿਧੀ ਨਾਲ । ੧੧ਜੂਮਦੀ ਨੈ । 
੧੨(ਜੋ ਮੱਥਾ ਕਿ) ਅਨੰਦ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ । "੩ਕਪੜੇ ਤੇ ਗਹਿਣੈ ਪਹਿਨਾਉੱਦੀ ਹੈ । '#ਲੂਣ ਤੇ 
ਰਾਈ ਉਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰਦੀ ਹੈ । “ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲਾਡ । "ਚੱਕਰ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ ਆਪਣ) 
ਖੇਲ ਵਿਚ ਲੱਚੇ ਹੋਏ । “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੦ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੧੭. 

ਬਿਕਸਾਵਤਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਦੌਤ ਅਮੀ ਜਨੁ ਪਾਗੇ । ਚੇਚਲ ਚਾਰ ਬਿਲੌਚਨ ਤੇ 
_ਚਿਤਵੈਤਿ ਚਹੂੰਦਿਸ਼ਿ" ਗਾਗ ਬਿਰਾਗੇਂ।ਬਾਲਿਕ ਬੈ ਬਪੁ ਕ੍ਰੀੜਤਿ ਹੈਂ ਇਮ 
ਅੰਛਣ ਮੈਂ ਬਿਹਰੈਂਦ ਚਲਿ ਆਗੇ ॥ ੧੭ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਕੌਮਲ ਸੁਰੈਗ| ਪਗ 
ਚੀਕਨੇਂ ਗੁੰਚਰ ਨਖ ਗੋਲ ਹੈਂ ਅਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਸੁ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤੇ।ਇੰਦਰਾ"ਕੇ 
ਮੰਦਰ ਪੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਮਾਨੋ ਹੀਰਨ ਕੀ ਪੰਕਤੀ ਖਚੀ ਹੈ ਦਤਿਰਾਸਤੇ' 
ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਰੂਪ ਲੱਛਮੀ ਸੁਲੱਛਨ ਕੋ ਬਾਸ ਨਿਤ“,ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਮਨ ਮਧੁ ਬ੍ਰਿੰਦ” 
ਜਹਾਂ ਬਾਸਤੇ । ਦੋਖ ਪਾਪ ਨਾਸਤੇ',ਲੁਭਾਵਤਿ ਹੁਲਾਸਤੇ ਸੁ ਗਯਾਨ ਲੇਨਿ 
ਵਾਸਤੇ ਨ ਛੋਰੈਂ ਪਾਸ ਦਾਸਤੇ ॥ ੧੮ ॥ ਦੋਊ ਪਦ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜੈ' ਚਾਰ 
ਠੂਪਰ ਅਠੂਪ ਛਬੋ ਰੂਪ ਕੀ ਨਿਰੂਪਨ ਕਰੈ ਸੁ ਕੌਨਗਮਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੈ 
ਕਟ ਛੁਦ੍ਘੰਟਕਾ'”ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੈ ਜੌਨ" । ਝੀਨ 
ਗਰ ਪੀਰੋ ਚੀਰ"” ਦੀਪਤਿ ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ੁਭ ਕੈਕਨ ਜਰਾਉ ਲਘ ਰਾਜਤਿ 
ਹੈਂ ਹਾਥ ਦੌਨ । ਆਇ ਭੌਨ ਤੋਨ ਸਮੈ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਮੌਨ ਕਰੇ ਨਮੋ ਔਨ 
ਠਾਨਤਿ ਹੀ ਗੋਨਤੇ ਹੈਂ ਪਾਪ ਤੌਨ'₹॥੧੯॥ ਕੋਊ ਕੋਉ ਬਾਕ ਲਗੇ ਬੋਲਨ 
ਅਮੋਲ ਛਬਿ ਤੋਤਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਧਰੀ ਰਸਾਲ ਕਰਿ” । ਬਨਕ 
ਧਨੀਨ ਕੀ ਅਨੌਕ ਆਇ ਭਾਰਜਾ ਦੁਲਾਰਤਿ ਹੈ ਆਰਜਾ“ ਸਨੇਹ ਕੋ 
ਬਿਸਾਲ ਕਰਿ । ਜੈਸੀ ਧਾਰਿ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਆਈ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਿਥੈ, ਤੈਂਸੇ ਹੀ 
ਬੁਲਾਵਤਿ ਹੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਯਾਲ ਕਰਿ । ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਉਤਾਲ ਕਰਿ ਬੋਲਤਿ 
ਨਿਹਾਲ ਕਰਿ; ਕਾਹੂੰ ਦੇਹਿ ਟਾਲ ਕਰਿ ਈਤ ਉਤ ਚਾਲ ਕਰਿ ॥ ੨੦ ॥ 
ਬਚਨ ਅਮੋਘ'' ਜਯੋਂ ਸਰੋਘ'” ਰਾਮ ਚੋਦ ਹਾਥ ਤਜੇ' ਬਹਮ ਅਸਤ ਕੋ 
“ਚੁੱਫੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । "ਛਾਵ ਸੁਤੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਜਗਤਾਰਕ ਪ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।(ਅ) ਪਿਆਰ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।੧ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ । “ਲੱਛਮੀ [ਸੈਸ:,ਇਦਿਰਾ] । “ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਵਾਲੀ । 5ਸ਼ੋਭਾ ਰੂਪੀ ਲੱਛਮੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ । “ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹ । "ਦੇਖਿਆਂ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ੯ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰੇ । "?ਤੜਾਗੀ । “"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ । 
੧ਕੰਪੀਲ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੈ ਗਲ ਕਪੜਾ । “ਤਿਸ ਵੇਲੇ ,ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰੁ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸੀ 
ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਕੋਈ (ਦਾਸ ਚੁਪ ਚਾਪ ਹੀ ਭਾਵ, ਚਿਤ ਵਿਚ ਹੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ) ਕਾਮਨਾਂ ਧਾਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ- 
ਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "£ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ । "ਆਰਜਾ ਭਾਰਜਾ=ਸੇਸ਼ਟ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । (ਅ) ਸ਼੍ਰਸ਼ਟ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ । ਨਾ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਲੇ । "“ਸੈਪੁਰਨ ਬਾਣ 
(ਸਰ " ਓ%) । "ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੈਂਦ ਜੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ (ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) । ਹ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੧) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੭, 

'ਸੁਧਾਰੇ ਨਿਜ ਕਾਜਕੋ'।ਤੈਸੇ ਬਰ ਸਾਪ ਕੋ ਉਚਾਰੈਂ ਤਾਤਕਾਲ ਕਾਲ ਹੋਤਿ ਜਿਸ 
ਧੈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਦੇਤਿ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਕੌ। ਕਾਹੂੰ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਨਾਸਤੋ ਬਿੂਤ 
ਘਰ, ਵੈਲਜੋ ਜਸੁ ਪੂਤ' ਪਰਿ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਾਜ ਕੋ” । ਰਾਖੈ ਹਿੰਦ ਲਾਜ 
ਕੋ, ਉਠਾਵੈਂ ਖਲ ਰਾਜ ਕੋ, ਫਿਰਾਵੈਂ ਸੀਸ ਤਾਜ ਕੋ, ਨਿਵਾਰੈਂ ਸਭਿ ਪਾਜ 
ਕੋ॥ ੨੧॥ ਕੀਰਤੀ ਮਹਾਨ ਭਈ ਮਾਲਤੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਨਾਰੀ ਨਰ 
ਬਦਨ ਬਖਾਨਤੇ ਮਿਲਤਿ ਹੈ“।“ਮੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਯੋ, 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸੋ ਫਲਤਿ ਹੈਂ£। ਕਾਂਹੂ ਤਨ ਰੋਗ, ਕਾਹੂ ਸੁਖ 
ਕੇ ਨ ਭੋਗ ਹੋਤਿ, ਜਾਚੇ ਬਰ ਜੋਗ” ਨਿਜ ਸੋਗ ਕੋ ਦਲਤਿ ਹੈਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੋਂ 
ਢੁਲਤਿ ਹੈਂ; ਬਿਹਿਸਕੈ ਬੁਲਤਿਹੈਂ, ਅਨੰਦ ਉਗਲਤਿ ਹੈਂ£; ਅਲਪ ਯੰ 
ਚਲਿਤ ਹੈਂ? ॥੨੨॥ਸ੍ਰੋਯ॥ ਖੇਲਿਬੇ ਕਾਰਨ ਸੁੰਦਰ ਖੋਲਨੋ-ਲੜਾਇ ਖਰੀਦ 
ਸ ਮੋਲ ਬਡੇਂਰੇ । ਜੋ ਧਨਵਾਨਨਿ ਕੀ ਜੁਵਤੀ' ਪਹਿਰੇ ਨਵ ਭੂਖਨ ਚੀਰ 
ਅਛੇਰੇ । ਆਵਤਿ ਹੈਂ ਬਡ ਚਾਵ ਭਰੀ ਉਚਵਾਇ ਉਪਾਇਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਗੇਰੇ। 
ਮੋਦਕ ਆਦਿਕ ਮੋਦ ਸੋ” ਲੈ ਚਹੁੰ ਕੋਦ ਤੇ ਹੋਤਿ ਬਿਨੋਦ ਘਨੇਰੇ॥੨੩॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਆਨ ਧਰੈਂ, ਪਰ ਪਾਇਨ ਬੇਨਤਿ ਠਾਨਤਿ ਹੈਂ । ਦੀਨ 
ਬਨੌ' ਜੁਗ ਹਾਬਨਿ ਬੈਦਤਿ“ਮਾਤ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ 
ਸਿੱਖਕ ਸਦਾ ਹਮ;ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਾਂਨਤਿ ਹੈਂ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਹੁਇ 
ਅਹਿਲਾਦ ਕੋ” ਜਾਚਨਾ ਆਨਿ ਬਖਾਨਤਿ ਹੈਂ ॥੨੪॥ ਕੋ ਸੁਤ ਚਾਹਤਿ,ਕੋ 
ਸੁਖ ਚਾਹਤਿ, ਕੋ ਬਿਤ ਚਾਹਤ; ਕੌ ਰੁਜ ਦਾਹਤਿ''। ਕੋ ਦਰਿਜ ਆਵਤਿ, 
ਬਾਹਜ'” ਆਵਤਿ, ਬੈਸ ਬਿਲੋਕਤਿ",ਸ਼ੂਦ ਉਮਾਹਤਿ,ਹਿੰਦਨਿਬ੍ਰਿੰਦਵਧੀ 
ਸ਼ਰਧਾ;ਤੁਰਕਾਨ ਕਿਤੈ ਗਰਭਾਵ ਨਿਬਾਹਤ'' । ਹਾਬਨਿ ਜੋਰ ਨਿਹੋਗੰਤਿ 
ਹੈਂ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ ਸਰਾਹਤਿ ॥ ੨੫ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਕੋਊ ਸਿਖ 
ਆਪਨੇ ਪੈ ਚਾਹ/ਤ ਪੁਸੈਨ ਗੁਰ;ਦੇਹਿ ਧਨ ਲੋਹਿ ਮੋਲ ਪੰਛੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ 
ਕੋ । ਸਾਰਕਾ; ਸੁ ਕੌਕਲਾ' ਉਦਾਰ ਮਿ੍ਦ ਭਾਸ਼ਣੀ"; ਅਨੇਕ ਕੀਰ”', 

“ ਜਿਵੇਂ) ਬ੍ਹਮ ਅਸਤ ਛਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।“ਘਰ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ। 

੨ਪਵਿੱਤ੍ਰ “ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ (ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । ਪਮਿਲਦੇ ਦੁਲਦੇ 

(ਸਉ) ਕਹਿਦੇ ਹਨ । =ਭਾਵ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇ ਫਲਦਾ ਹੈ । “ਯੋਗ ਵਰ ਮੁੰਗਕੇਂ। ਖਿਵੌਣੈ। _ 

੯ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । "ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ । ""ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ੧੨੪ਸੀ "ਵੈਸ਼ (ਆਕੇ) 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/“ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਰਕ ਬੀਨਿਬਾਟੁੰਦੇ ਹਨ।'“ਮੋਨ। ਸੈਸ:,ਸ਼ਾਰਿਕਾ 
੧੬ਕੋਇਲਾਂ । “ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ । "ਤੋਤੇ । _#ਪਾ: ਸੁ ਕੌਜ ਸੇ ਖਿਲਤ ਹੈਂ । 

ਤੋ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੨) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੧੭, 
ਪਾਰਾਵਤ" ਰੋਗ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇਤੀਤਰ, ਚਕੋਰ ਚਾਰੁਪਦਾਸਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਮਝਾਰ ਪਾਇ ਧਰੇ ਪਾਂਤਿ ਪਾਂਤ ਕੇੱ।ਗੁਨ ਕੋ ਸੁਨਾਵੈਂ ਦਿਖ- ਰਾਵੈਂ ਸੋ ਲਰਾਵੈਂ ਬਹੁ ਬਿਜੈ ਹਾਰ ਪਾਵੈ ਨਖ ਚੋਂਚ ਆਤ ਘਾਤ ਕੇ ॥੨੬॥ 
ਕੌਤਕ ਅਨੇਕ ਤੇ ਸਦੀਨ“ ਮਾਥ ਟੇਕਤੇ, ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਕੇ ਹੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ੜੋ ਰਿਝਾਵਈਂ । ਬਿਹਸੈਂ ਬਿਬੇਕ ਨਿਧਿ” ਬਾਕ ਕੈ ਬਖਾਨਿ ਦੇਤਿ ਜੈਸੇ ਗੌਰ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਸੁ ਆਵਈਂ"। ਪਰਚੈਂ ਬਿਹੈਗ ਸੇਗ ਅੰਗ ਰੈਗ ਚੋਗ ਹੂੰ ਕੇ; ਬੋਲੈ ਬਹੁ ਵੇਗ ਕੇ ਉਤੰਗ ਉਡਵਾਵਈ'“। ਅਪਰ ਧਨੀਨ ਕੋ ਸਪੂਤ 
ਆਇ ਖੇਲੈ ਗਨ ਸਾਥ ਕੋ ਨ ਤਯਾਗਿ ਸਕੈ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਈ' ॥ ੨੭॥ 
ਰੰਗਦਾਰ ਪੰਗਤੀ ਮਤੰਗ"' ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਹੂੰ ਕੋ ਸੈਦਰ ਤੁਰੈਗ ਜਜੋਂ ਅਨੰਗ ਕਾਰੀਗਰ ਕੇ"।ਤਿਨੋਂ ਪੈ ਸਊਰ ਅਸਿ ਸਿਪਰ ਤੁਪਕ ਧੰਰ ਸੈਮੁਖ ਟਿਕਾਵੈਂ _ਜਿਮ ਬੀਰ ਹ੍ਰੈਂ ਸੈਘਰਕੇ''। ਡੋਰੇ ਅਰੁ ਪਾਲਕੀ ਸ ਬੀਜਨੇ ਅਨੋਕ ਭਾਂਤਿ ਸ਼ੋਰ ਮ੍ਰਗਿ ਕੂਕਰ ਲੈ ਆਵੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਕੇ।ਖੇਲੈਂ ਬੀਚ ਘਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਮੀਪ ਗੁਰ ਕੇ ਅਦਾਬ ਸਾਥ ਲਰਕੇ" ਸੁ ਬੋਲੋ' ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿਕੇ ॥ ੨੮॥ ਬੋਲਤਿ ਅਚੂਕ ਬਾਕ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਤਿ ਰਾਵ ਰਾਂਕ',ਸਨੌਂ ਅਰੁ ਦੇਖੈਂ ਪਤੀਆਇਬਿਸ- 
ਮਾਵਈਂ । ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਬਾਗ, ਬੀਬਕਾਬਗਰ'“ਬੀਚ ਸਗਰੋ ਉਜਾਗਰ ਸੁਜਸੁ ਪਗਟਾਵਈ.ਸ਼ਰਧਾਬਧਾਵੈਂ;ਸੱਤਿਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈਂਹਦੋਊ ਲੋਕ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ,ਸਿੱਖੀਭਾਵ ਨਿਬਹਾਵਈਂ ।ਪੂਨਮ ਦਰਸੁ ਆਦਿ” ਦਾਸ ਐਂਪ੍ਰਮਾਦ" 
ਸਭਿ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਿਬੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮੇਲ ਆਵਈਂ ॥੨੯॥ ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ 
ਗੁਲਕਾਰੀਨਿ”” ਫਰਸ਼ ਨੀਚੇ, ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੈਕ ਤਿਨ ਉਪਰ ਡਸਾਵਤੇ । 
ਬਿਸਦ ਬਿਛੋਨਾ ਪਯ ਵੇਨ ਸਮ ਲੌਨਾ ਮਿਿਦੁ”' ਸੇਜਬੈਦ ਰੈਫੇ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਲਰਕਾਵਤੋ । ਭੂਖਨ ਨਵੀਨ ਚੀਰ ਪਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਧੀਰ ਹੀਰੇ ਮੁਕਤਾਨਿ 
"ਕਬੂਤਰ । "ਸੈਂਦਰ । “ਬੁਲਬੁਲ [ ਫਾ:, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਸਤਾਂ=ਬੁਲਬੁਲ, ] । “ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ । “ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ । $ਦੀਨ ਹੋਕੇ । “ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਜੀ । “ਆਂਵਦੇ ਹਨ । ੯ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ) ਅੰਗ । "“ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ । "(ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਉਣੇ) ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ। 
'₹ਕਾਮਦੇਵ ਰੁਪੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ( ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ )। ਜੋਧ ਦੇ। ਲੜਕੇ । 
“ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਗਾਲ ਤੇ ਕੌਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ। ਗਲੀਆਂ । ੯ਫੇਹਤੇ । ੧੯ਪੁੱਲਿਆਂ -ਤੇ ਮੱਸਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਪਰ । "੯ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦਾਸ । ਫੁਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੇ ₹ਾਦੁੱਧ ਦੀ ਝੱਗ ਸਮ ਚਿੱਟਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਮਲ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੨੯੩ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਜੂ ੧੭, 

ਜਤਿ ਬੈਠਿ ਦੀਪਤਾਵਤੇ।ਚੈਦ੍ਮਾ ਬਦਨ”;ਬਾਕ ਸੁਧਾ ਕੌ ਸਦਨਬਰ;ਮਾਨੋ 
ਉਡਗਨ ਆਸ ਪਾਸ ਮੈਂ ਸੁਹਾਵਤੇ ॥ ੩੦ ॥ ਹਾਬ ਚੌਰ ਚੌਰੀਦਾਰ ਚਾਰੋਂ 
ਓਰ ਚਾਰ ਢੋਰਿ, ਚਲਤਿ ਸੁਹਾਵੈ ਜਨੁ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਜਹੈਸ ਕੀ । ਮਾਤੁਲ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬੈਠਯੋ ਢਗਿਆਇ/'ਪਗਾਵਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗ 

ਅਸ ਕੀ“ । ਸ਼ੈਗਤਿ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਲਕਾਇ ਲਜਾਇ ਪਾਇ ਤਟ# ਅਰਪੈਂ 
ਅਨੇਕ; ਕਹੈਂ' ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ ਕੀ” । ਹੋਤਿ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖ ਬੈਠੇ ਆਸ ਪਾਸ 
ਬਹੁ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੋਢੀ ਅਵਿਤੈਸ਼ ਕੀ॥੩੨੧॥ ਐਸੇ ਸਭਿ ਪੁਰਿ ਮੈਂ 
ਬਿਦਤਿ ਭਏ ਘਰ ਘਰ; ਹੋਇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਨਾ ਅਨੇਕ ਮਾਨਵਾਨਕੀਧਸੁਨਿ 

ਸੁਨਿ ਕੀਰਤੀ ਬਿਸ਼ਾਲ ਬਿਸਤੀਰਤਾ ਕੌ"? ਧਾਰਿ ਧਾਰਿ ਚੋਂਪ ਜੇ ਬਯੂਨਿ"” 
ਧਨਵਾਨ ਕੀ। ਕੋਉ ਬਰ ਲੈਬੇ,ਕੋਉ ਦਰਸ ਦਿਥੈਬੇ ਹੇਤੁ,ਪੈਬੇਮਨੁ ਕਾਮਨਾ 
ਸਮੂਹ ਸੁਖਵਾਨਕੀ'"। ਡਗਰ ਡਗਰ" ਆਇ ਬਗਰ ਬਜਾਰ ਹੂੰਤੇ"” 
ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਭਈ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਕੀ"॥੩੨॥ ਐਸੇ ਭੀਰ ਹੋਨਿ ਲਾਗੀ 

ਦਯੋਸ ਪ੍ਰਤਿ ਜਾਨੀ ਚਿਤ;ਬਲ ਜੁਤਿ ਭਏ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਲਾਦਿ ਜਾਤਿ 
ਘਿਰੇ ਨ ਰਹਤਿ ਧਨੀ ਬਧੁਨਿ ਕੇ ਪਾਸ ਪੁਨਇਤੇ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਖਕਾਲ 
ਤੇ ਟਲਾਇ ਜਾਤਿ।ਖੇਲੈ' ਮੈਗ ਬਾਲਕੇ,ਨ ਬੋਲੈ' ਮੈਗ ਬਾਲ ਕੇ'ਕਿ ਅੰਕ 
ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੋ ਬਿਸਾਲਉਤਲਾਇਿ ਜਾਤ''।ਅੰਛਣਮੈਂਧਾਇ ਜਾਤਿ;ਮਾਤ- 
ਗੋਦ ਆਇ ਜਾਤਿ, ਸਭੈ ਬਿਗਸਾਦਿ ਜਾਤਿ, ਮੋਦ ਉਪਜਾਇ ਜਾਤਿ॥੩੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਜੋਤਿ ਭਏ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਅਨੌਕ ਨਰ। 
ਤਾਰੇ ਹੈਂ । ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਘੀਰ ਮੀਰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਿਖੈ ਧੀਰ, ਸਭੀ ਪਰ ਛਾਯੋ 

ਜਸੁ ਜੈਸੇ ਖੈਦ ਤਾਰੇ ਹੈ"੯। ਤਿਨੋ' ਪੀਛੇ ਹੋਤਿ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਏ 
ਸਭਿ, ਅਰੇ ਜੇ ਅਗਾਰੀ ਸੇ ਹੈਕਾਰੀਂ ਗਿਰ ਤਾਰੇ ਹੈਂ”? । ਗਾਦੀ ਕੋ ਉਚਿਤ 

`_ ਕੋਰਮਕਦੇ । “ਚਦ ਵਰਗਾ ਮੁਖ । ₹ਸੁਹਣਾ ੩ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ । ਕਿਪਾਲੁ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕ਼ਿਪਾਲ 

ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । “ਰਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾ ਹੈ। (ਅ ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦੀ 

ਅੰਸ਼ ਹੈ । <ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ । “ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ । "ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮੋਢੀ ਜੀ ਦੀ੯ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ।'ਬਹੁਤ 

ਵੈਲੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤੀ । “'ਫਹੁਟੀਆਂ । "“ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਣ ਨੂੰ । "ਰਸ? ਰਸਤੇ 

ਵਿਚ । “ਵੇਹੜੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ । "“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ । "$ੰਭਾਵ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਲਗ ਪਏ । 

“੭ਇਸਤ੍ਰੀਅੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ' ਬੋਲਦੇ । "ਤੇ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 

ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "੯ਜਿਵੇ' ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। "ਪਹਾੜ 

ਵਰਰੇ ਅਚੱਲ ਹੈਕਾਰੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । (%) ਉਹ ਕਾਰੀ (ਭਿੱਗਣ ਵਾਲੇ) 

ਤਾਰੇ (ਵਾਂਡੂ) ਡਿੱਰੀ ਹਨ। ਰ ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਜੂ ੧੮. 
ਅਬਿ ਧਰਮ ਸਥਿਤ ਹੈਤੁ ਦਾਸਨਕੋ ਪਾਰਿਬੇ ਕੋ ਏਹੀ ਅਵਤਾਰੇ ਹੈਂ॥੩9। 
ਕੋਈ ਕੇਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੁਤੇ, ਐਸੇ ਈ ਸੈਭਾਵਨਾ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਦਰਸ ਕੈ । ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਤੁਰਕ ਬਿਨਾ ਤਰਕ” ਗੁਰੂ ਕੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਂ ਸਿਰ ਨਯਾਵਤਿ ਹਰਸ਼ ਕੈ”। ਜਾਨੈ ਅਤਿ ਉਚੇ ਜਾਂਕੇ ਪਾਰ ਨਪਹੂੰਚੇਕੋਇਧਸੂਚੇ'ਹੈਂ ਬਿਕਾਰਨ ਤੇ ਸਕੈ ਨ ਪਰਸ ਕੈ/ ਸਭਿਤੇ ਅਲੌ੫ ਸਭਿ ਬੜਾਪਕ,ਨਆਦਿ ਅੰਤ ਸਦਾਭਗਵੈਤ ਦੇਤ ਐਸ਼ਜੇਅਰਸ਼ਕੈ'।੩੫॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਦ੍ਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਬਾਲਬੈਸ ਬਿਲਾਸ” ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸਮੋ ਔਸੂ ॥੧੭॥ ੧੮, [ਬਾਲ ਚੋਜ]। 
ਦਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਿਕ ਲੀਲ੍ਹਾ ਕੀਨਿ । ਸ਼ਾਹੁਠਿ= ਕੇ ਸੁਤ ਅਨਿਕ ਹੀ ਮਿਲਿ ਖੋਲਹਿੰ ਸੁਖ ਲੀਨ॥੧॥ਕਬਿੱਬ।ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਕੇ ਸਪੂਤ ਆਇ ਖੇਲੈ' ਤਬਿ ਬੈਸ ਮੈਂ ਬਡੇਰੇ ਕੁਛ ਭਾਵ ਬਹੁ ਧਾਰਿਈਂ' । 
ਭਨੰ' ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਲੋਰਿਕੈ”ਨਿਹੋਰ ਕਰਿਪੰਨਿਕਟਿ ਹਮਾਰੋ ਬਾਗ਼ ਤਰੂ੍ ਬਿਸਤਾਰਈ” । ਨਾਨਾ ਰੈਗ ਫੂਲ ਹੈਂ ਸੁ ਆਲਬਾਲ ਮੂਲ ਹੈਂਢ ਸਿਕੋਧ”” ਝੁਕ ਝੂਲ ਹੈ' ਫਲੇ ਸੁ ਫਲੁ ਭਾਰਈ"'ਅਲ੫, ਬਿਸਾਲ, ਪੀਤ,ਸਬਜ਼,ਸ ਲਾਲ ਦਲ ' ਮਾਨੋ ਘਨ ਘਟਾ ਘਨੇ ਸੈਘਨੋਕਸਾਰਈ॥ ੨॥ ਜਾਮਨ ਸੁਗਲ “,ਬਟ'"'$ਪੀਪਰ",ਖ਼ਜੂਰ ਤੁੰਗ, ਬੱਦਰੀ'” ਅਨੇਕ ਛਕੀ ਭਾਰ ਤੋ ਬਿਸਾਲਕੀ । ਦਾੜਮ"', ਠਰੰਗੀ, ਰ'੯ ਤੋਂ ਸੁਪਾਰੀ ਬਹੁ ਖਾਰਕ ਖਰੇ ਹੈ”? ਖਰੀ ਖਿਰਨੀ ਸੁ ਡਾਲਕੀ”) ਆੜੂ; ਅਮਰੂਦ, ਕਦਲੀਨ”” ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਬਡੇ ਵੈਲ ਰਹੇ, ਫਾਲਸੇ ਫਲੋ ਹੈਂ ਫਲ ਜਾਲ ਕੀ”। ਛਬਿ ਆਲਬਾਲ ਕੀ, ਉਦਾਲ਼ਕ” ਰਸਾਲ ਕੀ“ ਸਰਲ” ਤਰੁ ਤਾਲ ਕੀ” ਹਿੰਤਾਲ ਕੀ” ਤਮਾਲ ਕੀ॥ ੩ ॥ ਸਰੂ ਏਕਸਾਰ ਖਰੇ ਹਰੇ 
ਹਰੇ ਪਾਤ ਜਰੇ, ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਰੇ ਜਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਰੇਲਝੇਲ ਹੈ”੯ । ਥਕਕ-ਦ  "ੜ ਨ ₹੩--ਛਣ------ ੪ ਵਾ ਦਯ ` ਘਾਦਆ ੩੫ (3 ੦ ੩੫. _ਬਿਨਾ ਹੁੱਜਤ । "ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਕੇ । ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ।$ਪਵਿੱਤ੍ਰ ।'ਬੈਕੰਠਾੰ ਦੇ ਕਲ ਸੇਖ ਦਿੰਦੇਹਨ । [ਅ:, ਐਸ਼=ਸੁਖ । ਅਰਸ਼=ਬਿਕੁੰਠ] । <ਧਨੀਆਂ ਦੇ । “ਚਾਹ ਕਰਕੇ। (ਅ) ਲੱਭਕੇ । "ਬ੍ਰਿਛ ਬਹੁਤ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । €ੰਮੁੰਢਾਂ ਦੇ ਚੁਵੇਰੇ ਦੌਰ ਹਨ । “%ਟਾਹਣੇ । 'ਚਗੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਕੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੁਕੇ ਹਨ । "ਪੱਤੇ । ੯੧8ੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ । '#ਜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । "“ਬੋਹੜ । "ਪਿੱਪਲ । "”ਏਰੀਆਂ 1 "ਅਨਾਰ । ਨਿੰਬੂ ਹਿੰਦੀ, ਵੀਜ ਪੁਰ `ਛੁਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ । ”"ਡਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿਰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। =ਕਲੇ । ੧ਬੋਬ੍ਹੁਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ / 'ਲਸੂੜਾ । “''ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ । '<ਚੀਲ । “ਤਾੜ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੀ । ₹ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋੇ ਕੱਦ ਦੀ ਜੌਗਲੀ ਖਜੂਰ । “੯ਰੋਲ ਪੇਲ । ਬਹੁਤਾਯਤ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੫) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੮, 

ਸੇਵਤੀ' ਕੋ ਸੇਵਤਿ ਸ ਮਾਲੀ ਮਾਲ ਮਾਲਤੀ ਕੋ “,ਚੇਪਕ” ਤੋਂ ਚੇਂਪ ਹੋਤਿ; 
ਰਾਜੈਂਗਨਏਲਾਹੈਂ।ਮੈਂਦਰ ਗੁਠਾਬ ਹੈਂ;ਅਜਾਬਸੀਂਚੇਆਬਹੈਂਉਦੈ ਸੁ ਆਢ- 
ਤਾਬਹੈਂ ਖਿਲਤਿ ਚਟਕੇਲ ਹੈਂ'ਰਾਯਬੇਲ ਫੈਲ ਹੈ, ਸੁਰਸ ਠਾਲਕੇਲ ਹੈ 

_ਚੈਕੋਲੀ ਨਾਗਬੇਲ ਹੈ, ਗੁਰੁ ਜੀ ! ਤਹਾਂ ਖੇਲ ਹੈਂ”॥੪॥ਸ਼ਾਹ ਧਨਵਾਨ ਕੇ 
ਸਪੂਤ ਯੋ ਬਖਾਨੈ ਨਿਤ ਚਿਤ ਹਿਤ ਠਾਨਿ ਕੈ ਸੂ ਬੂੜੈ' ਮਾਤ ਜਾਇਕੈ। 
<ਗਮਨੈਂਗੇਉਪਬਨਦੇਖਿ ਆਵੈੱਤਤਛਿਨਪਲੇਹਿ ਸੈਗ ਬਾਲਕਨਿਏਹੀ ਦੇ' 
ਦਿਖਾਇਕੈ।ਜਾਨਿਕੈ ਸਪੂਤਕੋ ਸੁ ਹਠ ਬਾਗ ਜਾਨਿਬੇ ਕੋ ਆਨੰਦ ਮਗਨ 
ਭਈ ਆਨ ਕੋ ਬਿਹਾਇ ਕੈ" । ਪ੍ਰੰਮ ਕੋ ਬਧਾਇਕੈ ਸੋ ਹਾਥ ਕੋ ਲਗਾਇਕੈ 
ਪਲੋਸਤਿ ਸ ਭਾਇ ਕੈ” ਭਨਤਿ ਸਮਝਾਇਕੈ ॥ ੫॥ “ਗਏ ਬਿਠ ਰਹੋ 
ਜਿਨ” ਬੈਨ ਮੇਰੋ ਮਾਨ ਇਮ; ਮਾਤੁਲ ਕੋ ਲੋਹ ਸੈਗ ਦਾਸਨਿ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਕੌ“ਕਾਂਹੂ ਕੀ ਨ ਲਾਰੀ ਡੀਠ”ਤੋਰੈ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰੈ ਰੈ ਪੀਠਰਾਈ ਲੋਨਵਾਰਤਿ; 
ਨਿਹਾਰਤਿ ਮੁਕੰਦ ਕੋ ।ਲੇ ਚਲਕੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਕੋ" ਕ੍ਰਿਪਾਲ"' ਹ੍ਰੈ ਪ੍ਸੈਨ ਮਨ 
ਬੀਬਕਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਬਵਾਵਤਿ ਬਿਲੌਦ ਕੌ । ਮਾਨੋ ਲੋਕ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦੈਂ 
ਤਿਸ ਗਾਸ਼ਿ ਓਰ ਜਾਂਮੈਂ ਉਦੇ ਹੋਤਿ ਪੂਜਕ ਦੁਤੀਆ ਕੇ ਚੈਦ ਕੋ'॥੬॥ਸ਼ਰੈਯ।। 
<੪ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ! ਬਦਨ ਜੋਗ; ਨਿਕੈਦਨ ਪੀਰਾਂ। ਬਾਕ 
ਫੁਰੈ ਜਿਸ ਰੀਤ ਕਰੈ“, ਸਭਿ ਸਿੱਧ ਧਰੈਂ, ਧਰਨੀ ਜਿਮ ਧੀਰਾ”। ਦੇਖਤਿ 
ਲੋਕ ਅਸ਼ੇਖ ਕਹੈ ਇਮ ਜਾਤਿ ਚਲੇ ਸੁਨਤੇ ਨਿਜ ਤੀਰ।ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ'” 
ਜ਼ਲੈ' ਚਹੁੰਕੋਦ ਬਿਰਾਜਤਿ ਜਜੋਂ ਬਿਚ ਕੈਚਨ ਹੀਰਾ'।।੭॥ਦੋਹਰਾ॥ਬਾਠਿਕ 
ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ੜ੍ਰਿਪਾਲ੯। ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬਾਗ਼ ਮੈਂ 
ਬਿਗਸਤਿ ਮੋਦ ̀  ਬਿਸਾਲ॥੮ ॥ਕਬਿੱਤ॥ਚਾਰੂ ਤਰ ਫੁਲ ਰਹੇ'“ਛਾਯਾਅਨਕੁਟਨ 

"ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ੨ਮਲ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨ ਨੂ ਬਪੀਲੇ ਸੁਰੀਧੀਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਿਛ । 

ਇਲਾਇਚੀਆਂ । ੫ਸ੍ਹਣੇ ਗੁਲਾਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਹੋ ਹੇਂਏ ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਅਜੀਬ ਖੇੜੇ ਨਾਲ 

ਖਿੜਦੇ ਹਨ [ ਹਿ, ਚਣਕਲੇ=ਖੇੜਾਂ । ਚਮਕ । ਸ਼ੋਭਾ ] । ੬ਸਹਤ ਰਸ ( ਪਾਣੀ , ਦੇ ਨਾਲੀਏਰ 

ਹਨ । ?ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਥੇ ਖੇਲਾਂਗੇ । “ਇਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯ਹੋਰ 

(ਮੈਕਲਪਾਂ) ਨੂ ਨੂੰ ਦੂ ਦੁਰ ਕਰਕੇ । 'ਓਪੇਮ ਕਰਕੇ । ̀੧੧ੜੇ ਨਹੀਂ । “੧ਗੁਰੁ ਜੀ ਨ ਠੂੰ। ੧੩ਮਾ ਜੀ | 

੧੪ਜਿਸ.ਰਾਸੀ ਵਿਚ ਪੁਜਾ ਯੋਗ ਦੁਤੀਆ ਦਾ ਚੈਦ ਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਮਾਨੋ ਉਧਰ 5 ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਮੱਥੇ ਟਿਕੀਂਦੇ ਹਨ । "“ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ । "ਭਾਵ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ । "?ਅਨੰਦ ਸਹਤ । ਖੇਡਦੇ । "ਕੋਚਨ ਵਿਚ ਹੀਰ' ।"੯ਬਹੁਤੇ ਬਾਲਕੇ ਤੇ 

ਕਿਪਾਲ ਮਾਮਾ ਜੀ । “ਸੁਹਣੇ ਬ੍ਰਿੱਛ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( 9੨੯੬ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਮੂ ੧੮. 
ਰਹ9 ਮੂਲ ਦ੍ ਰਿਵ ਝੂਲ ਰਹੇ', ਨੀਕੇ ਆਲਬਾਲ ਰਹੇ । ਦੀਪਤਿ ਕਦੌਬ 
ਰਹੇ” ੬ ਨ ਕੋ ਅਲੰਬ ਰਹੇ; ਮਿਲੇ ਨਿਤ ਅੰਬ ਰਹੇਂ ਰਸ ਮੈਂ _ਰਸਾਲ 
ਰਹੇਂ । ਚੈਪਕ ਚਮਕ ਰਹੇ; ਗੌਧ ਸੈਂ ਰਮਕ ਰਹੇ; ਡਾਰ ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੇ; 
ਛਬਿ ਕੋ ਉਛਾਲ ਰਹੇ । ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਬਾਲ ਰਹੇ; ਧਾਰ ਫੂਲ ਮਾਲ ਹੇ, 
ਦਲ ਚਲਚਾਲ” ਰਹੇ) ਤੂੰਗ ਹ੍ਰੈ ਬਿਸਾਲ ਰਹੇ ॥੯॥ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਬਾਗਵਾਨ 
ਸੂ ਸਲਆ ਹਿਤ ਚ ਫੂਲ ਤੇ ਬਸੈਤ ਬਗਰਾਯੋ ਹੈ" । ਸੁੰਦਰ 

ਗ। ਰੈਗ ਰੈਗਕੈਂ ਉਤੈਗ ਬੈਠਿ,ਭੌਰਿ ਸਮਭੌਰ ਭੂਰ ਭੋਰ ਤੋ ਭ੍ਰਮਾਯੋਹੈ'% 
ਕਜਤਿ ਅਨੌਕਜਨੁ ਪੂਜਤਿ ਸੁਵਾਕ ਕਹਿ"-ਧੂਜਤਿਹੈਂ ਪੰਖਨਿ” ਅਨੰਦ 
ਉਮਗਾਯੋ ਹੈ । ਮੋਰਨ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਰਨਿ” ਕੀ ਭੀਰ ਗਨ; ਪੋਤਕ 
ਕਪੌਤ' “ ਸਾਰਕਾਨ ਤੋ“ ਸੁਹਾਯੋ ਹੈ।੧੦॥ਜਾਨੀ ਮਾਲਾਕਾਰ'ੰਗੁਰੂ ਬਾਗ 
ਕੋ ਮੜਾਰ ਆਯੋ ਹਰਖ ਉਦਾਰ ਤੇ ਪਧਾਰਿ ਮਿਲਕੋ ਜਾਇਕੈ । ਪਾਵਨ 
'ਅਠੂਪ ਮਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੇਰਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸੀਸਨਾਇ- 
ਕੈ । ਬਾਗਕੇ ਰਸਾਲ ਫਲ, ਫੂਲਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ਕਲ, ਡਾਲੀ” ਕੋ ਬਿਸਾਲ 
ਹੀ ਬਨਾਇ ਧਰੀ ਲਯਾਇਕੈ । ਮਹਾਂ ਗੁਨ ਗਾਇਕੈ ਬਿਲੌਕੈ ਨੈਨ ਲਾਇ 
ਕੰ; ਰਹਜੋ ਬਿਸੈਮ ਪਾਇ ਕੈ ਸੁ ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਕੈ ॥੧੧॥ ਮਾਤੁਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਨੰ ਦਰਬ ਦੀਨਿ ਮਾਲੀ ਕਰ"; ਮਾਲਾ ਕੋ ਉਚਾਇ ਗੁਰੂ ਗਰੇ ਪਹਿਰਾਈ 
ਹੈ । ਬਾਲਕ ਬੁਲਾਏ ਫਲ ਸਗਰੇ ਲੁਟਾਏ ਤਿਨੈ, ਲੂਟਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਬਧਾਈ ਹੈ। ਬਿਕਸੈਂ ਬਦਨ ਬਰ ਸੁਖਮਾ ਸਦਨ ਹੂੰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ 
ਰਦਨ ਕੁੰਦ ਬਿਸਦਤਾ ਪਾਈ ਹੈ”। ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਚਾਰ ਬਾਗ ਚਾਤੁਰੀ 
ਸੇਭਾਗ ਜੁਤਿ ਹੇਰਯੋ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਛਬਿਛਾਈ ਹੈ।੧੨॥ਔਰ ਨਾਨਾ 
`ਬ੍ਰਿਛ ਮੇਂਢ ਤੋਂ ਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ । “'ੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸ਼ਟਤਿ ਹਨ। =ਕਦੈਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ-1 
“ਬੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । “ਜਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। <ਰਸ ਵਿਚ ਰਸੁ ਹੋਏ ਹਨ (% ਅੰਬ ਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ । “ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।(ਅ) ਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ । “(੩ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ੯ਖਿੜਾਇਆ ਹੈ । "ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਸਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹ 
ਬਹੁਤ ਭੋਰੇ ਭ੍ਰਮ ਰਹੇ ਹਨ । "ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਮਾਨੋ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭ 
ਵਾਕ ਭਾਵ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕਰਕੇ। "ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ।'੧ਤੋਤਿਆਂ । "੧ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 
ਬੱਚੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ । "ਤੇ ਮੈਨਾ ਨਾਲ । "੬ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ । “ਫਲ ਫੁਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 
ਭੈਫਾ ਨੂੰ ਭਾਲੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ । "ਮਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ । “ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ।”ਮਰਤਬਾਨ 
ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਜਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ (ਆਪ ਦੇ) ਸੁਹਣੇ ਵਦਾਂ ਤੋਂ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ ( ੪੨੯੭) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੮, 
__ਭੱਤਿ ਸਾਬ ਕੀੜਾ ਕੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਥ ਬਾਲਿਕ ਪਲਾਵਤੋ ਪਲਾਇ ਚਲੈ 

_ ਪਾਇ ਤੇ" । ਖੇਲੈ ਹੁਲਸਾਇਿ ਕਹਬੈਠੋ ਜਲ ਯਦਿ ਕਹ/ਬਲੜਿ ਗੁਹਾਰ 
ਕਹੂੰ ਸੋਹੈਂ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ । ਪਾਨ” ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੇ ਪਾਨੀ ਰੋਕ ਰਾਥੈਂ ਕਹੂੰ, 
ਕੋਸਿਕ ਝਰੋਵਰ ਅਰੂਦੈਂ ਉਤਲਾਇਤ।ਸੋਹੈ ਬਨ ਨੰਦਨ ਮਨਿੰਦ, ਸੁਰ 
ਬ੍ਰੰਦ ਸਿਸ,ਇੰਦ ਬਾਲ ਬੈਸ ਬਿਖੈ ਬਿਚਰੈਂ ਸੁਭਾਇ ਤੇ॥੧੩॥ਬੀਤਯੋ ਜਬੈ 
ਏਕਜਾਮਫੀੜਤੇ ਅਰਾਮ ਬਿਖ “ਪਠਜੋ ਦਾਸਮਾਂਤਨੇ ਸੁ ਆਯੋ ਉਤਲਾਇ 
ਕੌ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਯੋ“ਹੇਰੈ ਜਨਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਧੈਰ ਨ ਧਰਤਿ ਰਾਖੈ 
ਦ੍ਰਾਰੇ ਨੈਨ ਲਾਇਕੈ । ਬਾਗ਼ ਦੇਖਿ ਲੀਨਿ ਅਰੁ ਖੇਲਿਬੋ ਬਿਸ਼ੇਖ ਕੀਨਿ 
ਗਮਨੌ ਨਿਕੋਤ ਅਬਿ-ਹਰਖ ਉਪਾਇਕੈ।ਸੁਨਿਕੌ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੰ ਭਨਜੋਂ “ਸੁ 
ਚਿਰਕਾਲ ਭਯੋ,ਚਲੋ ਬਾਲ ਬੋਲਲੋਹ'ਦੇਖੈਂ ਪੁਨ ਆਇਕੈਂ॥੧੪॥ਬਾਲਿਕ 
ਹਕਾਰੇ ਆਇ ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਤੀਰ ਸਾਰੇ, ਸੈਗ ਪਰਵਾਰੇ ਸੁ ਪਧਾਰੇ ਘਰ ਓਰ 
ਕੋ। ਭੂਖਨ ਰੁਚਿਰ ਰੈਗ ਰੈਗ ਕੇਂ ਪਹਿਰਿ ਪਟ, ਕੋਊ ਚਲੇ ਮੰਦ, ਕੋ 
ਦਿਖਾਵਤਿ ਹੈਂ ਦੌਰ ਕੋ । ਕੋਉ ਫੂਲ ਸੀਸ ਧਰਿ, ਪਾਤਨ ਬਜਾਵੈਂ ਕਰ& 
ਬੋਲਤਿ ਪਰਸਪਰ ਜਾਤਿ ਕਰਿ ਸ਼ੋਰ ਕੋ। ਬਡੇ ਭਾਗ ਵਾਰੇ,ਗੁਰੂ ਪਗ ਅਨੁ- 
ਰਾਂਗ ਵਾਰੇ, ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਵਾਰੇ ਮਨ ਜ਼ਾਰੁ ਕਾਮ ਕੌਰਕੋ” ॥੧੫॥ਸੈ੍ਯ॥ਬੀਬਕਾ 
ਆਵਤਿ ਦੋਖਤਿ ਮਾਨਵ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਨਿਹੋਰਤਿ ਹੈ' । ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਨੁ 
ਪਾਨ ਕਰੇ ਅਨਮੇਖ ਬਿਲੋਚਨ"ਜੋਰਤਿ ਹੈਂ।ਡੀਠ ਪਰੈ ਜਹਿੰ ਲੌ ਗੁਰ ਰੂਪ; 
ਨਹੀਂ ਤਬਿਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋਰਤਿ ਹੈਂ।ਪੂਰਨਮਾ ਜਨੁਚੈਦ ਅਮੰਦ ਚਕੋਰ ਮਨਿੰਦ 
ਸੁ ਲੋਰਤਿ ਹੈਂ ॥ ੧੬॥ ਧਾਮ ਗਏ ਅਭਿਰਾਮ ਗੁਰੁ ਸੁਤ ਦੇਖਨਿ ਕੋ ਉਤ- 
ਕੈਠਤਿ੯ ਮਾਈਥੇਨੁ ਮਹਾਂ ਲਘੁ ਜਜੋਂ ਬਛ ਕੌ“ਬਿਛੁਰੇ ਨ ਥਿਰੇ ਅਤਿ ਹਰ 
ਅਕ੍ਲਾਈਦਾਰਬਿਲੋਚਨ ਸੈਮੁਖਤੇ ਮੁਖਨੌਦਨ ਦੇਖਤਿਹੀ ਹਰਖਾਈ”"'। 
ਧੀਰ ਤੇ ਬੈਠਯੋ ਗਯੋ ਨ ਤਹਾਂ,ਉਠਿ ਸ਼ੀਘ ਉਛੰਗ ਮੈਂ'ਲੋਠਿ ਕੌ ਆਈ ॥ 
੧੭॥ ਗੋਦ ਲਿਯੇ ਉਰ ਮੋਦ ਭਰਜੋ ਚਹੁੰਕੋਦ ਬਿਨੋਦਤਿ ਬਾਲ ਮਹਾਂ'। 
“ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ । “ਹੱਥ । ਤਬਨ ਇੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਛੂ ਸੇਂਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕੇ ਦੇਵਤਿਆ 
੬ ਵਿ ਕਸ ) ਇੰਦਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਸਾਲ [ ਸੈਸ:, ਆਰਾਮ=ਬਾਗ | । “ਸੱਦ ਲਓ । ਵਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ 

। “ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋ ਕਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਅ) ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਮਨ 
ਜਾਮ ਜੋੜ ਗੁਣਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਉਤੋਂ । “ਇਕ ਟਕ ਅਖਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । [ ਸੇਸ:; ਅਨਿਮਿਖ ]। 
੯ਤਾਂ੫ ਰਹੀ ਸੀ । "?ਜਿਵੇ' ਛੋਟੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ । "ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਨੇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁਹ 
ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਈ । "“ਗੋਦੀ ਵਿਚ । "ਬਾਲ ਅਤੀ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੮ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੮. 

“ਮਾਤ ਦੀ ! ਮਾਥ ਟਿਕੇ ਪਗ ਪੈਇਕ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਕ ਸਮੂਹ ਕਹਾ।ਆਸ਼ਿਖ 
ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਥ ਭਰੀ; ਸੁਖਮਾਂ ਗਲ ਫੂਲ ਸੁ ਮਾਲ ਰਹਾ" । ਸੂਘਤਿ ਭਾਣਨ 
ਬਿਸਾਲ ਮਨੋਹਰ ਜੋਗੀ ਜਿਸੈ ਬਿਚ ਧਕਾਨ ਲਹਾ।੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਕੋ ਧਰਿ ਧਜਾਨ ਦਊ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ ਖੈਦਨ ਗਾਈ।੍ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੋਂ ਬਾਤ 
ਕਹੀ£ਕਰਿਵਾਉ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਤਾਤ ਸੁੰ ਪੂਛਨਿ ਬਾਤ ਲਗੀ 
“ਕਸ ਬਾਗ਼ ੫ਿਖਕੋ, ਕਿਮ ਖੇਲ ਮਚਾਈ $? । ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਰੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਫੁਹਾ- 
ਰਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਈ ॥ ੧੯॥ ਭੂਖਨ ਚੀਰ ਮਹਾਂ ਧਨ ਕੌ 
ਨਿਜ ਨੈਦ ਨਿਛਾਵਰ” ਕੋ ਕਰਿ ਮਾਈ । ਦੇਤਿ ਗਰੀਬਨਿ ਕੋ ਬੁਲਿਵਾਇ 
ਅਸੀਸਕੋ ਪਾਇ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਈ।ਆਪਨੌਭਾਗ ਸਰਾਹਤਿ ਉੱਤਮ;-ਦੀਨ 
ਦਨੀ ਮਹਿ ਹੋਂ ਅਧਿਕਾਈ-। ਕੀਨਿ ਬਡੋ ਉਤਸਾਹ ਭਲੋ, ਨਰ ਆਇ 
ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਮੇਵੜੇ ਭੇਜਿ ਸਭੈ ਸਿਖ ਕੋ ਘਰ ਲੀਨੇ 
ਹਕਾਰ ਸੁਨੋ ਚਲਿ ਆਏ।ਚਾਜ ਘਟੀ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ ਰਹਜੋ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮੇਲ 
ਭਯੋ ਸਮੁਦਾਏ । ਭੇਟ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭਿ ਲੋਕਰਿ ਬਾਲਿਕ ਬ੍ਰਿੱਧ ਮਿਲੋ 
ਹਰਖਾਏ।ਹੋਨਿ ਬਿਲੋਚਨ ਕੌ ਸੁਵਲੇ ਕਰਿ”ਯੋਂ ਦਰਸੈਂਨਿਧਿ ਰੂਪਕੋ ਪਾਏ” 
॥ ੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਜ ਅਮੇਜ' ਹੁਏ ਪਰਯੀਕ ਕੀ ਪੀਠ ਬਿਰਾਜਤਿ ਹੈਂ । 
ਸੂਰਜ ਬਾਲ“ਉਦੋਗਿਰਪੈ,ਤਮਮੋਹ”ਪਿਖੈਜਿਸ ਭਾਜਤਿ ਹੈਦਾਸਨ ਅੰਬਕ 
ਅੰਬਜ ਕਾਨਨ ਮੋਦ ਤਿਨੈ ਉਪਰਾਜਤਿਹੈਂ'।ਬਾਦਾਂਕਰੈਂ ਗਨਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾ- 
ਜ਼ਰ,ਦੇਖਿ ਦ੍ਰੈਂ ਬਹੁ ਲਾਜਤਿ ਹੈ੯[॥੨੨॥ਹੋਤਿ ਅਨੋਕਨਿ ਕੀ ਅਰਦਾਸ 
ਉਪਾਇਨ ਸੁੰਦਰ ਆਨਤਿ ਹੈਂ । ਹਾਥਨਿ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਤਿ ਸੇਵਕ;ਬੋਦਨਿ 
ਸੀਸ ਤੇ ਠਾਨਤਿ ਹੈਂ।ਭੀਰ ਭਰੀ ਬਹੁ ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਧਾਰਿ ਸੁ 
ਮਾਲਤਿ ਹੈ।ਬੈਠਿ ਗਏ ਪਰਵਾਰ ਕਰੇ,ਕੋਊ ਠਾਵੇ ਪਿਖੈਂਅਘ ਹਾਨਤਿ ਹੈਂ 
॥੨੩॥ਰਾਸ'? ਤਿਹਾਵਲ ਆਇ ਗਯੋ ਧਰਿਵਾਇ ਭਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। 
ਤਿਨਿ 
੧ਗਲੇ ਵਿਚ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ । “ਫਾਰ ਕਰਕੇ । “ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਫਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਏਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪ ਦੇਖੰਦੇ ਹਨ ( ਜਾਣੋ ) ਨਿਧ ਪਾਈ ਹੈ । “ਤੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਠੈਜੱਸਹੀ 
ਹੋਕੇ । (ਅ) ਅਮੇਉ, ਅਮਾਪ । $ਚੜ੍ਦਾ ਸੂਰਜ । “ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ । "ਦਾਸਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਹਾਂ ਫੂਪੀ 
ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਬਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਂਵਦੇ ਹਨ । ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਉਲੂਆਂ ਦੀ (ਆਸ਼ਾ) ਨਿਸ਼ਵਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਕੇ ਸ਼ਰਮੰਦੇ ਤੇ ਲੂਕਦੇ ਹਨ । “ਬਹੁਤਾ। ______ “੫੮-ਬਾਲ । 

ਪ੮=ਬਾਦ ਕਰੈ ਗਨ ਚੋਰਨ ਮਾਚਖ ਦੇਖਿ ਦੁਰੈ ਬਹੁ ਸਾਜਤਿ ਹੈ'। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੨੯੯ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੧੯. 

ਮੈਂ ਬਰਤਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ਸਭੈ ਸਿਖ ਲੋਤਿ ਅਨੰਦ ਭਏ ਹੈਂ।ਆਨਨ ਪਾਵਨ 
ਕੌ ਬਰਿ ਪਵਨ' ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵਨ ਧਯਾਨ ਲਏ ਹੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਬਿ 
ਦੈ ਕਰ ਜੋਰਿ, ਅਰਾਧਿ ਮਨੋਰਥ ਐਸਿ ਠਏ ਹੈ।-ਮੋ ਸਤ ਕੇ ਸਭਿ ਰੱਛਕ 
ਹੋਵਹੁ ਆਨੰਦ ਦੇਹੁ ਬਿਲੰਦ ਨਏ ਹੈਂ ॥ ੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਅਰੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕੋ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕੈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਗਏ । ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਤਿ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤਿ 
ਮੂਰਤਿ ਮਾਨਹੁ ਅਨੰਦ ਕਿਏ।ਸੀਤ ਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰੇ ਘਰ ਆਪਨ ਮੈਂ 
ਸਭਿਹੁੰਨ ਦਏਂ।ਕੀਰਤ ਕੋ ਬਿਸਤੀਗੰਤ ਹੈਂ ਇਹ ਰੂਪ ਅਨਪ ਮਲੋਗ” 
ਥਿਏ॥ ੨੬ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਉਪਬਨ ਗਏ ਜਨਨੀ ਮੋਦ 
ਮਹਾਂਨ । ਕਰਯੋ ਅਧਿਕ ਉਤਸਾਹੁ ਕੋ ਧਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਕਾਨ ॥ ੨੭॥ 
ਪਰੀ ਨਿਸਾ ਕਰਿ ਅਸਠ ਕੋ ਪੌਢਿ ਗਏ ਸੁਖ ਮਾਂਹਿ । ਭੋਰ ਭਈ ਜਾਗੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਰ ਨਾਹਨਿ ਕੇ ਨਾਹ“॥ ੨੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਵ੍ਰਾਦਸ਼ 
ਰਾਂਸੇ “ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦਸਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੧੮॥ 

੧੯. ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ । ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਲ । ਇਕ ਬ੍ਿਧਾ ਨੂੰ ਖਿਬਾਉਣਾ]। 
ਦੋਹਰਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਲਤਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸੈਤਿ । ਬਾਲਿਕ 
ਊਂ ਕੋ ਸਹਤਿ ਧਾਵਤਿ ਗਹਿ ਬਿਕਸੈਤਿ' !੧।। ਸੈਯਾ ॥ ਇਕ ਦੋਸ 

ਨਿਜ ਧਾਮ ਗੁਰੂ ਅਭਿਰਾਮ ਸੁ ਕਾਮਨਾ ਜਾਚਕ ਕੀ ਪੁਰਵਾਏ”? । ਮੁਖ 
ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਚ ਬੋਲਤਿ ਹੈ' ਜਨੁ ਫੂਲ ਝਰੈਂ ਹੁਲਸੈਂ ਸਮੁਦਾਏ॥੨॥ਬੀਥਕਾ 
ਮੈਂ ਬਹੂ ਬਲਿਕ ਭਾਵ ਤੇ ਕੀੜਤ ਜਾਤਿ ਸਹਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਦੇਖੜਿ ਸੈਵਕ 
ਨਰ ਆਨਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ" ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤਿ ਹੈ' । ਆਪਸ ਮੈਂ ਮਿਲਿ ਕੈ 
ਕੇ ਨਰ ਕੀਰਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਨਾਵਤਿ ਹੈਂ । “ਦੀਸਤਿ ਹੈਂ ਲਘ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਪਾਂ ਕੌ ਮੁਖ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੀਤਾ। ਅ ਪਵਿੱਤ੍ ( ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ) ਮੁੰਹ ਵਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 
””। ੨(ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ) ਗਏ । ਆਪਣੇ ਘਰ ( ਦਿਆਂ) ਸ੍ਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ 

ਪਰਾ ੜਾ ਜਨਾ ਵਰਤਾ ਦਿਤਾ ।[ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧ ਅਨੂ ੧੦ ਅੰਕ ੧੩ ]। 
“ਸਦਰ । “ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ । ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ । “ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੜਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ 
੍ਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ। 'ਖੇਲਦੇ। €ਪ੍ਰਤਾਪ (ਦੇਖਕੇ) । 

ਰੂੰ 



ਤਾ ਤਾਣਾ ਕੌ ਹੂ ਹੂੰ ਤਰਨੀ 
ਤਟ ਜੈਘ ਤਰੇ ਲਰਕਾਈ । ਮੂਰਤ ਧਾਰਿ ਪਖਾਰਤਿ ਹੈ, ਮੁਦ _ਧਾਰਤਿ 
ਹੈ ਲਹਿ ਕੈ ਜਲਰਾਈਂ" ।-ਪਾਪ ਅਨੇਕਨਿ ਕੇ ਹਰਤਾ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕੋ 
ਕਰਤਾ ਸਮੁਦਾਈ-॥ ੬ ॥ ਵੋਹਰਾ ॥ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਅਵਿਲੋਕਤੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗਰ ਦਰਸਾਇ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਖਾਰਿਕੈ ਜਲ ਮੈਂ ਗਯੋ ਸਮਾਇ" ॥੭॥ 
ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਦੀਨਿ ਮਲਾਹ ਕੋ ਦਾਨ ਮਹਾਂ, ਕਹਿ ਬਾਕ ਤਿਸੇ ਤਰਨੀ ਚਲਿ- 
ਵਾਈ । ਨੀਰ ਗੈਭੀਰ ਮੈਂ ਜਾਇ ਫਿਰੀ ਤਬਿ, ਬੇਗ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸ਼ੀਘੂ 
ਧਵਾਈ। ਲੋ ਕਥਿ ਜਾਤਿ ਪਰੇ ਨਵਕਾ; ਕਬਿ ਲਯਾਵਤ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਰ 
ਲਗਾਈ । ਵਾਂਦਤਿ ਹੈਂ ਕਬਿ ਵੇਰ ਚਵੈਂ; ਸਿਸ ਦੌਰਤਿ ਹੈਂ ਕਿਲਕੈਂ 
ਬਿਗਸਾਈ॥੮॥ ਜਲ ਕੇ ਤਟ ਕ੍ਰੀੜਤਿ ਹੈਂ ਮੁਦ ਸੋ ਕਰ ਪੰਕਜ ਕੋ ਨਿਜ 
ਪਗ ਸਲਾਦ ਕਲਤੀਲਿਸਲਿਹਨਿ ਨੇਤ ਖਤ ਗਤ ਲੋਕਲਿਤਰ ਤੇ ਤੀਸ 
ਨਿਵਾਵੈਂ।ਦਰਸੈਂਪਰਸੈਂਹਹਰਥੈਂ ਉਰਮੈਂ' ਬਹੁਭਾਵ ਧਰੇ ਗੁਨ 
“ਗੁਰ ਤੇਂਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਇਹ ਨੰਦਨ, ਜਾਗਤਿ ਜ਼ਾਹਰੀ “ਜੋਤ 
ਜਨਾਵੈਂ ॥੯॥ ਜੁਤਿ ਚੈਚਲਤਾ ਚਿਤਵੈਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਨ ਰਖੈਂ ਕਰਿ 
ਚਾਤੁਰਤਾਈ । ਗਨ ਮਾਨਵ ਮੈਂ ਅਸ ਨਾਂਹਿ ਕਉ, ਜਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ 
“ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਹਾਥੀ (ਅ) ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਗੋੜਾ। =ਵੀਰਰਸ ਸੰਹਿਤ ਯੌਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ੩ਬ੍ਹੁਭੀਅੰ 
ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ (ਵਗ ਰਹੀ) ਰੀਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ । “ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ । “ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਚਰਲ ਉੱਚੇ ਹਨ । ੬ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਘੀ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਨੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ( ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ )। “ਤਰਫ । "ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ 
ਕਮਲਾਂ ਨ । ਦੇਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ (ਹਕ) ਵਰਣ । "ਭਾਵ ਵਰੁਣ ਸਮਾ ਗਿਆ ।ਅਪਣੇ 
ਹੱਥ ਕਵਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਧਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਨਹ - ਮਿੱਲਾਂ ੍ 
ਆਦਮ" ਆ ਤਕ ਆਮ ਜਾਤਿ ਅਲੋਂ- 
ਕਿਕ ਰੀਤਿ ਪੁਨੀਤ ਸੁਹਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਜਾਚਕ ਜਾਚਨ ਜੋਇ ਕਰੈ ਸਠਿ 
ਤਾਹੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਿਵਾਵਤਿਹੈਂ।ਖੇਲਤਿ ਬੀਤ ਗਯੋ ਇਕ ਜਾਮ ਮਹਾਂ ਅਭਿ- 
ਰਾਂ% ਸੁਹਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਬਿ ਦਾਸ ਪਠਜੋ “ਕਹ ਜਾਇ=ਚਲੋ 
ਸੁ ਬੁਲਾਵਤਿ ਹੈਂ-ਹਾਬਨਿ ਜੋਰ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ“ਪੁਭੁ ਜੁ! ਜਨਨੀ ਉਤ- 
ਲਾਵਤਿ ਹੈ॥੧੧॥ਮਾਤੁਲ ਲਾਲਤਿ ਚਾਲਤਿ ਹੈ' ਬਚ ਪਾਲਤਿ ਹੈ' ਜਿਮ 
ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਵੈੱਸੇਵਕ ਕੇਰ ਸਿਕੌਧ ਅਰੂਢਿ ਪਿਥੈਂ ਪੁਰਿ ਬੀਬਕਾ ਤੇ ਹੁਲ- 
ਸਾਵੈਂ। ਤਾਂਹਿ ਪਲਾਇ ਵੰਧਾਵਤਿ ਹੈਂ ਉਛਲੀਤਿ ਉਤੈਗ ਤਰੈਗ ਜਜੋਂ ਜਾਵੈ। 
ਧਾਮ ਬਰੇ ਸੁਖਧਾਮ ਪੁਫੂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਮੋਖ ਕੌ ਪਾਵੈਂ ॥ ੧੨॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਉਠਿ ਗੋਦ ਲਿਏ, ਮਨ ਮੋਦ ਕਿਯੋ ਸੁਤ ਲਾਲਤਿ ਹੈ।ਸੂੰਘਤਿ 
ਮਾਬ ਪਲੋਸਤਿ ਹਾਥ, ਸਨੇਹ ਕੋ ਸਾਬ ਨਿਹਾਲਤਿ ਹੈ । “ਭਾ ਚਿਰਕਾਲ 
ਲਿਏ ਗਨ ਬਾਲ ਨਦੀ 'ਜਜਹਿੰ ਜਾਲ ਹੀ ਚਾਲਤਿ ਹੈ” । ਨੀਕ ਨ ਸੋ;ਰਮ- 
ਨੀਕ ਰਹੋ ਘਰ ਖੇਲਹੁ, ਸੀਖ ਸਿਖਾਲਤਿ ਹੈ ॥ ੧੩॥ ਮਾਤ ਸੋ ਬਾਤ 
ਕਹੈਂ ਜੁਤਿ ਚਾਓ “ਅਰੁਦਿ ਭਏ ਨਵਕਾ ਪਰ ਜਾਈ। ਕੋਵਟ ਨੀਰ ਗੈਭੀਰ 
ਬਿਖੈ ਪਹੁੰਚਾਇ ਮਹਾਂ ਬਲ ਧਾਰਿ ਧਵਾਈ” ਦੂਰ ਗਯੋ ਪੁਨ ਲਯਾਵਤਿ ਭਾ 
ਬਡ ਬੇਗ ਧਰੇ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਕਰਮਾਈ । ਮੰਦਿਰ,ਤੀਰ ਮਹੀਰੁਹ ਥੀਰੁ,ਖਰੀ 
ਨਰ ਭੀਰ ਮਨੋ ਸੁ ਵਿਰਾਈ” ॥ ੧੪॥ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬੋਲਤਿ; ਭੋਲਤਿ ਕੁੰਡਲ 
ਸ਼੍ੋਨ, ਕਪੋਲਨ ਬਾਲ ਪਰੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ੯। ਜਨੁ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਦ”? ਚੇਦ 
ਬਿਖੈ ਬਰ ਮੀਨ ਵਿਰੈ ਸੁਖਮਾ ਬਿਗਸਾਤੀ” । ਬਿਗਸੈ ਸੁਨਿ ਬਾਤਿ ਰਿਦੈ 
ਹਰਖਾਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਮਾਤ ਮਹਾਂ ਉਮਗਾਤੀ। ਜਨੁ _ਸਾਧਨ ਸਾਧਤਿ ਕੋ 
ਦੁਖਦੇ ਤਿਹ ਸਿੱਧ ਮਿਲੀ ਹੁਇ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ" ॥੧੫॥ ਰੈਨ ਪਰੀ ਕਰਿ 

੧ਮੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਛਬਿ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ । “ਜਾਕੇ ਕਹੇ ਕਿ (ਮਾਤਾ ਜੀ) ਸੱਦੇ ਹਨ ਚੱਲੋ । “ਜਿਵੇਂ 
ਕਹਿਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਤਿਵੇਂ'। ਬਚਨ ਪਾਲਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਮਿਲਕੇ ਤੇ ਭੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । #ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। “ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜਾਈ। `ਕਿਨਾਰੇ 
ਦੇ ਮੰਦਰ, ਉੱਗੇ ਖੜੇ ਬ੍ਰਿੰਛ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤੀ ਭੀੜ ਮਾਨੋ ਫਿਰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਸਨ । ਕੈਨਾਂ 
ਵਿਚ ਪਾਏ ਡੋਲ ਰਹੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਲ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । "?ਮਾਨੋ' ਸਰਦ 
ਰੁਤ ਦੇ ਪੂਰਨ । "ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ । "ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦਿਆਂ ਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਂਪਾ:-ਤਿਮ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਰਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੦੨) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੧੯. 

ਭੋਜਨ ਪਯ, ਸੋਨ ਕਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏਭੋਰ 
ਰਲ ਦੀਆ ਸਲਆ ਨ ਪਲੀ ਖਲ -&ਆ 
ਮੋਲ ਵੜੇ ਜਨਨੀ ਪਹਿਰਾਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਧਨੀਨ ਕੇ ਆਇ ਸਪੂਤ ਨਮੋ ਕਰਿ 
ਹੋਹਿ ਮਿਲੈ' ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੬॥ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕਨਿ ਖੇਲਨਿ ਖੇਲਤਿ ਬੋਲਤਿ 
ਡੋਲਤਿ ਮੰਦਿਰ ਮਾਂਹੀਏਕ ਝ੍ਿਧਾ ਘਰ ਪਾਸ ਪਰੋਸਨ ਜਾਇ ਖਿਬਾਵੰਤ 
ਹੈਂ ਘਰ ਤਾਂਹੀ । ਆਂਖ ਬਚਾਇ ਉਚਾਇ ਲਿਜਾਂਵਤਿ ਕਾਤਨੀ” ਤੂਲਰੁ 
ਸੂਤ" ਜਿ ਪਾਹੀ।ਸੋ ਅਵਿਲੋਕ ਸਕੋਪ ਉਠੈ ਗਹਿ ਛੂਛਕ“ ਹਾਥ ਪਰੈ ਪਿਛ- 
ਵਾਹੀ ॥੧੭॥ ਆਇ 'ਸਮੀਪ, ਪਲਾਇ ਚਲੈ' ਤਬਿ, ਜਜੋਂ ਮਿਲਿਕੌ ਨਹਿ 
ਛੂਵਨ ਪਾਵੈਂ।ਦੂਰ ਨ ਜਾਤਿ ਨਜੀਕ ਰਹੈਂਇਮਜਾਨਤਿ-ਮੈਂ ਗਹਿਲੇਊਂ- 
ਪਲਾਵੈ' । ਨੁਪਰ ਕਿੰਕਨੀ ਕੋਕਨ ਕੈਚਨ ਭੂਖਨ ਏ ਸਭਿ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈਂ। 
ਧਾਇ ਇਤੈ ਉਤ ਜਾਇ ਜਿਤੇ ਕਿਤ,ਤਾਂਹਿ ਗਤਾਗਤਿ ਧਾਰਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈਂ॥ 
੧੮॥੪ਜਾਂਹਿ ਕਹਾਂ,ਗਹਿ ਕੈ ਤਬ ਕੋ ਤੁਵ ਮਾਤ ਕੇਂ ਪਾਸ ਮੈਂ ਦੇਉਂਗਹਾਈ। 
ਛੂਛਕ ਦੈ ਅਪਨੇ ਕਰ ਕੀ;ਹਤਵਾਉ' ਭਲੇ” ਸਭਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਰੇ ਸੁਨ 
ਗੋਬਿੰਦ!ਜਾਹੁ ਅਬੈ ਟਰਿ;ਮੋਹਿ ਕੋ ਸ਼ੁੱਮ ਕਰੈਂ ਅਕੁਲਾਈ' ।ਹਾਥ ਤੇ ਡਾਰਿ 
ਉਤਾਇਲ ਦੇਵਹੁ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੋਂ ਘਰ ਜਾਈ?॥ ੧੯॥ ਤਾਂਹਿ 
ਖਿਬਾਇ ਭਜਾਇ ਸ਼੍ਮਾਵਹਿੰਦਫੇਰਬਖੇਰਤਿ ਸੂਤ ਰੁ ਪੂਣੀ।ਬੀਨਤਿ ਸੋ,ਤਬਿ 
ਜਾਇ ਮਿਲੈਂ' ਜਹਿੰ ਬਾਲਕਿ ਬ੍ਰੰਦਨ ਖੇਲ ਸਲੂਟ “। ਤੁਲ ਰੁ ਤਾਰ ਜਥਾ 
ਬਿਗਰੇ ਤਿਮ ਹਾਥ ਧਰੇ ਹੂਇ ਕੈਪ ਤੇ ਉਣੀ"। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ̀ ਢਿਗ ਤੀਰ 
_ਦਿਖਾਵਤਿ ਬਾਤ ਬਨਾਇ ਸੁਨਾਵਤਿ ਦੂਣੀ॥੨੦॥ਲੋਹੁਬਿਲੋਕ ਸੁ ਨੰਦਨ 
ਕੀ.ਗਲਲੂਲ ਲਕੋ ਅਰ ਦਮ ਉਤਾਰ 1ਬੈਗਿ-ਦਸਿ ਨ ਗਗਨ ਵਲਿ 
ਲੇਤਿ ਉਠਾਇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ।ਨਿਹਾਂਗੇਵੈਂਕਤਿਦੂਰ/ਬਿਖੇਰਤਿਹੈਹਤਜਿ ਦੌਰਤਿ 
ਹੈ,ਕਰਕਰੀ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਹਾਥ ਨ ਆਵਤਿ, ਮੋਹਿ ਕ੍ਰਮਾਵਤਿ; ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ 
ਪਾਇ ਕਰੀਹੈ ਪੁਕਾਰੇ॥॥੨੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨਿ ਪੁੱਤ੍ਕੀਬਾਰਤਾ ' ਹੈਚਲਤਾ 
ਜਿਨ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਈ । ਜਾਇ ਅਕਾਵਤਿ ਸੈਬ ਸਵੇਰ'ਦ ਬਿਧਾ ਬਿਨ ਜੋਰ 
ਘਰ ਵਿਚ । “ਦੁਧ ਪੀਤਾ । ₹ਕੱਤਣੀ=ਪੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਢੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ । 
੯ਗਾਵ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢੇ । “ਸੋਟੀ । #ਗਤ--ਅਗਤ=ਮੱਗੇ ਵਧ ਪਿਛੇ ਹਟ ਫੇਢ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 
ਫੜਾਬੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਧਾਰਨੀ । “ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵਵਾਵਾਂਗੀ । ” ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਂ ਕੇ ਵਿਆ- 
ਕੁਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹਈ । ੯ਬਕਾ ਕੇ । "“ਮੁੰਦਰ । “੧ਕੋਧ ਨਾਲ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ( ਅ ) ਤਿਊਣਹ= 
ਤਿਗੁਣੀ ਕ਼ੋਧਵਾਨ ਹੋਕੇ । "ਊਧਮ ਮਚਾਇਆ ਸੂ । "੧ਮੁੱਢੇ ਖਿਲਰ ਕੇ । "ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੦੩ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸ ੨੦. 

ਅਕੁਲਾਈ' । ਠਾ ਧਨ ਦੀਨ ਕਛੂ ਸ ਸਗੋਰ ਕੋ 
ਦੀਨਿ ਬਨਾਈ । “ਮੋ ਸੁਤ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰੈ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਆਨਹੁੰ ਕੋਪ 
ਸੁ ਮਾਈ" !”॥ ੨੨॥ “ਸੈਂ ਨ ਕਰੋਂ ਰਿਸ ਕੋ ਕਬਿ ਤਾਂ ਪਰ; ਮੋ ਗਹਿ 
ਖੋਠ਼ਨਿ ਰੋਜ ਸਿਧਾਵੈਬਾਲਿਕ ਸੈਗ ਲਿਜਾਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਲੇ ਵਸਤੂ ਨਿਜ 
ਹਾਥ ਬਗਾਵੈ । ਗੈਲ ਪਰੋਂ ਤਬਿ ਕਾਜ ਚਲੈ, ਜਬਿ ਮੌਨ ਕਰੋਂ ਬਹ ਭਾਂਤਿ 
ਖਿੜਾਵੈ । ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਜਬਿ ਬਾਹਰ ਭਾਜਤਿ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਬਿ ਅੰਤਰ ਧਾਵੈ 
।੨੩॥ਦੇਖਿ ਬਿਲੋਚਨਿ ਹੋਤਿ ਹਰੋ ਮਨ, ਤੋਂ ਸੁਤ ਜੀਵਹੁ ਲਾਖ ਬਰੀਂਸਾ”। 
ਆਇ ਬਸੇ ਜਬਿ ਕੇ ਇਸ ਥਾਨ ਭਯੋ ਸੁਖ ਮੋ ਕਹੁ, ਓਟ ਗਿਰੀਸਾ”। 
ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਵਤਿ ਹੋਂ“ ਹਰਖਾਵਤਿ ਦੇਤਿ ਬਿਸਾਲ ਅਸੀਸਾ । 
ਮੋ ਉਰ ਕੌ ਪ੍ਰਿਯ ਲਾਗਤਿ ਹੈ ਮਣਿ ਜਜੋਂ ਅਵਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਹੀਸ਼ਾ॥ 
੨੪॥ਕੋਠਨ ਪੈ ਘਰ ਭੂਮ ਬਿਖੈ ਬਹੁ ਧੂਮ ਕਰੀ,ਚਲਿ ਆਜ ਮੈਂ ਆਈ। ਤੋ 
ਸੁਤ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ” ਗਯੋ,ਇਸ ਹੇਤੁ ਜਨਾਵਨਿ ਕੋ ਬਿਰਮਾਈ' । ਨਾਂਹਿ ਤ 
ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਗਸੇਂ ਪਿਖਿ ਕ਼ੀੜਨਤਾਈ" । ਆਪ ਬਸੋ 
ਸੁਖ ਸੋਂ ਸੁਤ ਜੀਵਹੁ ਬੀਵਹੁ ਕਾਮਨ ਜਯੋਂ ਮਨ ਭਾਈ"? ॥ ੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਿਯੋ ਦਿਮ;ਸੋ ਅਪਨੇ ਘਰ ਕੋ।੫ਰਸੈਂਆਵਤਿ 
ਭੋਟ ਭਈ"' ਪੁਨਿ ਲਾਗਿ ਡਰਾਵਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ । “ਤੋ ਜਨਨੀ ਢਿਗ ਮੈਂ 
ਬਰਨੀ ਜਿਮ ਧੂਮ ਕਰੀ ਤਜਿਕੈ ਡਰ ਕੌ । ਛੂਛਕ ਮਾਰਹਿਗੀ ਅਬਿ ਜਾਹ 
ਤੂੰ, ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕਬਿਹੂੰ ਕਰਿਕੋ"? ॥ ੨੬॥ ਦੇਖਿ ਬ੍ਧਾਂ ਭਜਿ ਦੂਰ ਭਏ 
ਨਿਜ ਧਾਮ ਮੈਂ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਯਮਾਤ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਯੋ ਭਰਿ ਮੋਦ ਸਰੀਰ 
ਲਗੀ ਰਜੁ ਚੋਗ ਭਯੋ'₹। ਪੱਛਤਿ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰ ਚੀਰ, ਜਿਸੀ ਕਹੁ 
ਦੀਰਘ ਭਾਗ ਬਿਯੋ । ਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਕੇਦ ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਲੰਦ ਸਨੇਹ 
ਅਛੇਹ ਠਯੋ'” ॥ ੨੭ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਬਾਲਕ 
ਬੈਸ ਖੇਲ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਉਨੀਸਮੋ ਅੰਸੁ । ੧੯ ॥ 

੨੦. [ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਲ । ਇਕ ਧਨੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ) ' 
ਦੋਹਰਾ ।! ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਠ ਪੁਰਯੋਕ ਪਰ ਸੈਨ।ਸਖ ਸੋਂ ਸਕਲ 
"ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ । “ਹੇ ਮਾਈ ਕੋਧ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਈ । “ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ । “ਮਾਨੋ 
ਸੁਸੇਰੂ ਦੀ ਓਟ ਮਿਲੀ ਹੈ [ਸੈਸ:, ਗਿਰੀਸ਼=ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਡਾ, ਸੁਮੇਰੂ] । “ਪਾਂਵਦੀ ਹਾਂ 1 “ਸ਼ੇਸ਼ 
ਨਾਗ ਜਿਵੇਂ ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਹੁਸ਼ਿਆਰ । ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ । 
<ਕੌਤਕ । "“ਜਿਵੇਂ' ਮਨ ਭਾਂਵਦੀ (ਤੁਹਾਡੀ) ਕਾਮਨਾ (ਹੈ) ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ । "ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਪਿਆ । 
ਮਲ ਪਏ । ""ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਂ । "੧ਧੁੜ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਰਸ ਹੋਇਆ । 



ਕੀਲਸਿ ਬਾਲਿਕ ਸੀ ਕੋ ਪੁਨ ਆਏ। ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਭੋਜਨ 

ਕੌ ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਖੇਲ ਮਚਾਏ । ਦੇਕ ਹੁਤੋ ਸਿਸ, ਬਾਕ ਕਹੋ 
ਤਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ! ਸਲਿਤਾ ਸਮੁਦਾਏ । ਆਪਨੇ ਧਾਮ ਕੀ ਕੀਨਿ 
ਅਭਿਠਨਾਖ ਜਥਾ ਬਿਚਰੈਂ ਸਭਿ ਥਾਂਏ॥ ੨॥ ਮੋ ਪਿਤ ਭੀ ਚਹਿਕੈ ਸੁ 

ਭਨਯੋ-ਪਦ ਪੰਕਜ ਆਪਨਿ ਦੇਹੁ ਛੁਹਾਏ-।ਖੇਲ ਕਰੈ ਜਲ ਬੀਚ ਵਿਰੈਂ 
ਨਵਕਾ ਸੁ ਤਰੈਂ ਬਹੁ ਦੂਰ ਭਜਾਏ” ।ਥੋਂ ਸਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਬਾਲ ਭਨੈਂ' “ਗਰ 

ਜੀ ਚਲਿਯੋ ਇਹ ਨੀਕ ਬਤਾਏ”। ਬੂਝਿ ਕੈ" ਮਾਤ;ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌ ਸੈਗ ਲੀ, 
ਗੌਨ ਕਰਯੋ ਦਰਿਆਵਨ ਬਾਏਂ ॥ ੩॥ ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਅਨੇਕ ਸਮੇਤ 
ਬਿਬੇਕ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਾਤਿ ਭਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਆਨਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰਯੋ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰੀ ਬਰਤਾਇ ਦਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ ਪੰਕਜ ਚਾਰ ਉਠਾਇ ਟਿਕਾਇ ਭਲੋ 
ਨਵਕਾ ਧੈ ਥਿਏ'।ਬੈਠਿ ਚਲਾਵਤਿ ਭੇਂ ਜਲ ਸੈਂ ਮਦ ਹੋਤਿ ਉਢੋਤਿ ਸਮੂਹ 

ਲਿਏ ॥ ੪॥ ਤੀਰ ਤਜੇ ਤਰਨੀ ਤਰ ਕੌ ਜਲ _ਮਾਂਹਿ ਚਲੀ ਗੁਰਵਾਕ 

ਉਚਾਰੇ। “ਦੈ ਦਿਨ ਮੈ ਨਵਕਾ ਹਮਰੀ ਹੁਇ” ਤਾਂ ਪਰ ਬੈਠਿ ਤਰੈਂ ਬਿਚ 
ਧਾਰੇਮਸ਼ਾਹ ਕਹਜੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਤਬੈ£ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਲਿਹੁ ਸੈਝਸਕਾਰੇ। 
ਸ਼੍ਯਕੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸੇਗ ਚਲਾਇ ਹੈ'; ; ਜਾਂਤਿ ਤਰੀ ਜਲ ਜਾਲ ਮੜਾਰੇ' ॥ 

ਪੰ ॥ ਸੋਰਠਾ ॥ ਤਰੀ ਤਰੀ ਸੈਗ ਔਰ; ਤਰਾਤਰੀ ਤਰਿ; ਤਰਿ ਉਤਰਿ । 
ਨਰ ਬਰ ਸਰ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਰ ਬਾਰਿ ਬਰਿ'?॥ ੬ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ 

੧ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਮਨ ਭਾਂਵਦਾ। “ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ/“ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ।/ਦਰਿਆ 

ਦੀ ਥਾਂ ਵਲ । “ਬੇੜੀ ਉਪਰ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤੇ । ੬ਕਢਾ ਤਜ ਦਿਤਾ ਬੇੜੀ ਨੇ ਤਰ ਕੇ । “ਸਾਡੀ 

ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੁਣਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਚਲ” ਦਿਤਾਂ । ੯ਬਹੁਤੇ ਜਲ ਵਿਚ । 

'੦(ਔਰ ਤਰੀ ਸੈਗ ਤਰੋ।=) ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ (ਗੁਲੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ) ਤਰੀ (ਭਾਵ ਦੌੜੀ), (ਗੁਰੂ 

ਲਾ ਦਾ ਬੇੜੀ ਤਰਾਤਰੀ ਤਰੀ=) ਬਹੁਤ ਦੌੜੀ ( ਭਾਵ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲਗੀ, ਓਥੇ ਤਰ 

ਰਿ=) ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ । ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰਿ ਬਰ=) 

ਵਾ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਰ=) ਵਾਓੈਵਾਰ (ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਉਣ ਲਗੇ।(ਅ)ਵਾਰਵਾਰ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਪਾਣੀਵਿਚ ਵੜੇ ਭਾਵਕਾਹਨੀ ਨਾਨ(ਏ)( (ਬਾਰਿਬਰ=)ਪਾਣੀਵਿਚਵੜਕੇ,(ਬਾਰਿ)ਬਰਜਣ 

ਲਗੇ, ਬਾਰਿ ਬਰ=)ਜਲਵਿਚ ਵੜਨਾਹੋਰਨਾਂ ਦਾ;ਭਾਵ ਛੱ ਟੇਮਾਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂਦਾ ਉਤਰਨਾ ਰੋਕਣ 

ਲਗੇ।ਸਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂੱ 

ਲਿਖਜਾ ਹੈ:-ਬੇੜੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂਨੂੰ ਬੀਲੋਕੇ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੈਨੇ ਉਤਰ ਗਈ, 
`ਮਨੁਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ (ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ)ਨੇ ਫੇਰ ਫੇਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਪਾਣੀ 

ਵਿਚ ਵਾੜੀ ( ਪਾਈ ) ਭਾਵ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀਓਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । 



ਖੱਲਤਿ ਹੈਂ ਜਲ ਕੋ ਛਿਰਕਾਵਤਿ ਛੀਂਟਨਿ ਤੇ ਛੁਕਰਾਨਿ ਲਰਾਵੈਂ'। ਏਕ 
ਪਲਾਇ ਚਲੈ ਇਕ ਸਾਮੁਹਿ, ਏਕ ਭਿਰੈ ਅਖੀਆਂਨਿ ਮੁੰਦਾਵੈਂ । ਜੋਰ ਤੇ 
ਵੈਂਕਤਿ ਹੈਂ ਕਰ ਸੋਂ4ਇਕ ਹਾਬਨਿ ਸੋਂ ਕਰਿਓਟ ਬਚਾਵੈਂ।ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਹੈ' ਬਹ 
ਹੋਰਤਿ ਹੈਂ ਮੁਖ ਟੇਰਤਿ ਹੈ ਉਮਗੈਂ ਬਿਗਸਾਵੈਂ ॥ ੭॥ ਦੇਤਿ ਦਿਲੋਰ ਦਹ 
ਦਿਸ਼ਿ ਦੌਰਤਿ,ਬੋਰਤਿ ਬਾਰਿ ਤੈ ਬਾਰਿਕ ਸਾਰੇ'।ਮੇਚਕ ਕੇਸ ਮ੍ਰਿਦੂਬਿਬਰੈ 
ਮੁਖ ਖੈ ਉਪਮਾ ਕਵਿ ਯੌ ਮਨ ਧਾਰੇ । ਪੰਕਜ ਧੈ ਗਨ ਪੰਨਗੇ _ਛੰਨਨਿ 
ਹੈਂ ਲਪਟੋਂ ਹਿਤ ਅੰਮਤ ਕਾਰੇ” । ਹੋਇ ਹਲਾ, ਜਲ ਡਾਰਤਿ ਹੈਂ ਤਬਿ 
ਹਾਥਨਿ ਕੇ ਕਰਿਕੈ ਪਿਚਕਾਰੇ ॥ ੮ ॥ ਕੌਤਕ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕਨਿ ਕੋ ਕਰਿ 
ਬਿੰਦ ਅਨੌਂਦ ਭਰੇ ਲਰਕਾ । ਮੰਜਲ ਅੰਜਲ ਕੋ ਜਲ ਸੋ ਭਰਿ ਉਜਲ 
ਜਾਲ ਸੁਰੈਸਰਿ ਕਾ। ਮੱਜਨ ਕੀਨਿ ਲਿਏ ਪਟ ਊਪਰ, ਫੇਰ ਚਲੈ ਮਗ 
ਜੋ ਘਰ ਕਾ।ਬੋਲਤਿ ਬਾਲ ਬਿਲੋਕਤਿ ਡੌਲਤਿ ਬੀਚ ਸਰੂਪ ਸ਼ੁਭੈ ਹਰਿਕਾ" 
ਵੀ ਹੇ ਬਰ ਛੱਤ ਬਿਲਾਲੰਤ ਕੋ ਦਿਨ; ਝੋਕ ਸਮੈ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤਰਨੀ" 

ਭੀ ਗਨ ਅੰਬਰ ਸੋਂ, ਘਨ ਅੰਬਰ ਮੈਂ _ਤੜਿਤਾ ਬਰਨੀ”। 
ਸਦਰ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਰ ਅੰਦਰਾਂ ਆਂਖ ਮਨੋ ਹਰਨੀਂ”। ਮਾਤ ਪੈ 
ਜਾਤਿ ਭਈ ਹਰਖਾਤਿ ਸੁ ਟੇਕਤਿ ਮਾਥ ਧਨੀ ਘਰਨੀ”॥ ੧੦ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਜਰੀ ਵਿਗ ਹਰੈ ਪਰਵਾਰਤਿ ਚਾਰੁ ਉਪਾਇਨ ਬ੍ਰੰਦ ਚਢਾਈ। ਆਇਸ 
ਪਾਇ ਕੈ ਬੈਠਿ ਗਈ ਗੁਰ ਕੀ ਗਨ ਕੀਰਤਿ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਈ। “ਹੈਂ ਹਮ 
ਸੇਵਕ;ਭਾਉ ਧਰੈ ਨਿਤ, ਆਸ ਕਰੇ ਉਰ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਈ।ਪਾਵਨ ਪਾਵਨਿ”” 
ਕੌ ਸਿਮਰੈਂ ਹਮ, ਦੀਨ ਦਨੀ ਮਹਿ ਜਾਨਿ ਸਹਾਈ? ॥ ੧੧ ॥ ਏਕ ਬਡੋ 
ਧਨਵਾਨ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਧੂ ਨਿਜ” ਲਯਾਈ । ਸੈਗ ਸੁਤਾ 
ਅਰੁ ਔਰ ਹਿਤੂ ਜਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਿਰਾਨਿ ਜਿਠਾਨਿ ਮਿਲਾਈ। ਸਾਬ ਸ਼ਰੀ- 
ਕਨਿ ਲੈ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਜ ਪੌਤ੍ ਕੋ ਲੋਵਨਿ ਆਈ । ਭਾਂਤਿ ਅਨੇ- 
ਕਨਿ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਸੁਧਾ ਸਮ ਸਾਦੰਤਿ ਆਨਠ ਪਾਈ'"॥ ੧੨॥ ਸ਼ੀ 
"ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਊਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕੇ। ਕਾਲੇ ਸੌਘ ਦੈ 
ਬੱਚੇ ਅੰਮਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । “ਜਲ ਰੀਗਾ ਦਾ । “ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ। $ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। 
0 ਸਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀਆਂ । ੯ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣੁ ਜੀ ਦੇ 

ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆ ਵੜੀਆਂ । £ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ । "ੈਧਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਤੀ ਵਿੱਤ ਰਨ ਨ'ਆਪਣੀ ਨਹ ਨਹ ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਾਇਆਂ ਸਵਾਦ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਤ ਆਵੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੩੦੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੨੦. 

ਗੁਜਰੀ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੇਜਿ ਕੈ ਖੇਲਤਿ ਆਪਨੇ ਪਾਸ ਝਬਲਾਏ। ਬਾਲਿਕ 
ਸ਼ਾਹੁਨਿ ਕੇ ਸੈਗ ਲੋ ਸਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ। ਅੰਕ ਬਿਹੀਨ 
ਮਯੈਕ” ਬਨਯੋਂ ਮੁਖ, ਮਾਤ ਕੇ ਅੰਕਾਂ ਮੋਂ ਬੈਠਿ ਸੁਹਾਏ । ਜਜੋਂ ਅਦਿਤੀ” 
ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂ ਸੁਤ ਬਾਵਨ ਕੋ ਦੁਲਰਾਇ ਬਿਠਾਂਏ॥ ੧੩ ।। ਹੇਰਤਿ ਨੀ 
ਤਤਕਾਲ ਤ੍ਰਿਯਾ ਗਨ ਸਾਬ ਅਦਾਬ ਕੇ ਹਾਬਨਿ ਬੈਦੇ । ਮਾਨ ਮਹਾਂ 
ਮਹਿਮਾਂ ਗੁਰ ਕੀ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਸੁ ਬੈਦੇ । ਲੋਚਨ ਲਾਭ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਰੂਪ ਜਿਸੀ ਪੂਭੁ ਕੇ ਸਭਿ ਹੈਂ ਠਰ ਬੈਦੇ“ । ਪੋਖਤਿ ਹੈ ਜਲ 
ਮੈਂ ਥਲ ਸੈਂ ̀ਰਜਗਾਰ ਕੌ ਦੇਤਿ, ਕਰੈ ਨਹਿ ਬਦ£॥ ੧੪॥ 'ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂ 
ਧਨਵਾਵਨਿ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰਿ ਅਹੈਂ ਸਤ ! ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੈਗਤਿ । ਭਾਉ ਕਰੈ 
ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਏ ਸਭਿ ਧਾਰਿ ਰਿਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਉਮੰਗਤਿ । ਆਨ ਕੀ ਸੇਵ 
ਨ ਠਾਨਤਿ ਹੈਂ ਮਨ ਕਾਮਨ ਕੋ ਤਮ ਤੇ ਨਿਤ ਮੰਗਤਿ । ਆਨਿ ਉਪਾਇਨ 
ਕੌ ਅਰਪੈਂ ਜਸੁ ਗਾਵਤਿ ਹੈਂ ਅਪਨੀ ਬਿਚ ਪੰਗਤਿ? ॥ ੧੫॥ ਯੋਂ` ਰੁਖ਼ 
ਮਾਤ ਕੋ ਜਾਨਿ ਤ੍ਰਿਯਾ-ਅਨਕੂਲ ਸੁ ਆਪਨੇ ਹੈ-ਮਨ ਭਾਈ । ਢੈ ਕਰ 
ਜੋਰਿ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ “ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਆਪ ਕੀ ਏ ਸਭਿ ਆਈ? । ਆਗੈ 
ਬਿਠਾਂਇ ਬਧੁ ਕੋ ਕਹੜੋ “ਉਪਜੈ ਇਸ ਕੇ ਸੁਤ ਦੇਹੁ ਅਲਾਈ । ਭਾਗ ਮਹਾਂ 
ਅਰੁ ਸੈਂਦਰ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਬਡੋ ਜਗ ਲੇ ਬਡਿਆਈ? ॥ ੧੬॥ ਯੋਂ ਤ੍ਰਿਯ 
ਭਾਖਤਿ, ਖਯਾਲ ਕਰੈ' ਨਹਿਂ, ਬਾਲਿਕ ਸੰਗ ਹੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨੈਂ । ਹੇ 
ਟਾਰਤਿ ਡੀਠ ਪਨੋ ਪੁਨ ਚੈਰਲਤਾ ਇਤ ਹੀ ਉਤ ਠਾਨੈ।ਬਾਰਿ ਹੀ ਬਾਰਿ 
ਸਮੂਹ ੧ ਨਾਰਿ ਉਚਾਰਤਿ ਹੈ ਬਿਨਤੀ ਹਿਤਵਾਨੈ । “ਬਾਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਜੀ! 
ਇਸ ਕੋ ਉਰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੋ, ਸਭਿ ਜਾਨੈ ॥੧੭॥ ਸ਼ਾਹੁ ਬਡੇਂ ਧਨਵਾ- 
ਨਨਿ ਕੀ ਦੁਹਿਤਾ ਰੁ ਬਧੂ” ਇਹ;ਸਿੱਖਮ ਤੁਮਾਰੇਸੈਤਤਿ ਚਾਹਤਿਹੈ ਸਭਿ 
ਹੀ ਪਖ ਨੈਹਰ ਸਾਸ਼ਰ” ਜੋ ਪਰਵਾਰੇ । ਆਂਪ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੈਂ ਅਰਦਾਸ, 

ਨਹੀਂ ਅਬਿ ਆਨ ਰਹਜੋ ਉਪਚਾਰੇ'। ਦਾਰਿਦ ਜੇ ਸਭਿ ਹੀ ਵਸਤੂਨਿ ਕੇ 
ਰਾਵਰ ਬਾਕ ਉਦਾਰੁ ਬਿਦਾਰੇ'॥੧੮॥ਯੋਂ ਬਹੁਬਾਰਿ ੧ ਨਾਰਨਿ ਤੋ ਸੁਠਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨ ਕੋ। “ਹਰੈ ਸਤਿ, ਕੈ ਨਹਿ ਹੋਤਿ ਇਸੈ, ਹਮ 

ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਂਗ । “ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ ਚੈਦ੍ਮਾ । ₹ਗੋਦ ।“ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ । “ਗ਼ੁਲਾਮ, ਚਾਕਰ । $ਬੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । “ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ । “ਮਾਪੇ ਤੇ ਸੋਹਰੇ। ੯ਯਤਨ / 

_ "”ਆਪ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਕ ਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਿੱਦੂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੦੭) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੱਸੂ ੨੦. 

ਜਾਨਹਿਂ ਕਯਾ ਇਨ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪਨੇ ਭਾਗਨਿ ਕੋ ਭੁਗਤੈਂ" ਜਗ ਜੀਵ 
ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ” ਕੋ”। ਮੌਨ ਕਰੀ ਪੁਨ ਖਜਾਲ ਟਲਾਇ ਛਪਾਇਚਹੈਂ' 
ਬਿਵਹਾਰਨ ਕੋ” ॥ ੧੯॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤ੍ਰਿਯਾ ਧਨਵਾਨਨਿ ਕੀ ਮਨ ਜਾਨਿ ਬਿਨੈ 

_ ਬਹੁ ਠਾਨਤਿ ਹੈਂ । ਮਾਤ ਸਮੀਪ ਮਹਾਂ ਹੁਇ ਦੀਨ ਦੁਊਉ ਕਰ ਬੈਦਿ ਬਖਾ- 
_ਨਤਿ ਹੈਂ ।੧ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੈ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਕਹਾਵਹੁ ਜੋ ਹਮ ਮਾਨਤਿ 
ਹੈਂ”। ਤਾਤ ਕੇ ਪਮ ਤੇ ਆਸ ਪੁਰਾਵਹ ਦਾਸਨ ਭਾਉ ਪਛਾਨਤਿ ਹੈਂ”? ॥ 
੨੦॥ਯੋਂ' ਹਠ ਨਾਰਨਿ ਕੋ ਮਨ ਜਾਨਿ ਕੈ ਧੈ ਅਨਕੂਲ ਸੁ ਮਾਤ ਪਛਾਨੀ। 
ਬੋਲਤਿ ਭੇ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਤਾਇਲ “ਜੇ ਤਮ ਕਾਮਨਾਂ ਯੋ ਮਨ ਠਾਨੀ । ਤੋਂ 
ਸੁਨਿ ਲੇਹ ਸਭੈ ਤਰੁਨੀ ਇਨ ਕੇ ਤਰਨੀ“ਇਕ ਚਾਰ ਮਹਾਨੀ।ਸੋ ਹਮਕੋ 
ਅਰਪੋ ਕਹਿ ਕੈ ਸੁਤ ਹੋਵਨਿ ਕੀ ਭਨਿਹੈਂ ਪੁਨ ਬਾਨੀ'॥ ੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਬਾਲਿਕ ਰੁਪ ਮਖਾਂਝਜ ਸੈਦਰ ਤੇ?ਸਨਿ ਸੈਦਰ ਬਾਨੀ।ਏਕਹੀ ਬਾਰਿ ਹਸੀ 
ਸਭਿ ਸੁੰਦਰਿਮਮਾਛੀ ਕਹੋ ਤੁਮ ਆਛੀ ਬਖਾਨੀ।ਜੋ ਨਵਕਾ ਇਨਕੇ ਅਤਿ 
ਉੱਤਮ;ਸੋ ਲਿਹੁ ਆਪ ਪਿਖੋ ਮੁਦ ਮਾਨੀ੧ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਭਿ ਦੀਨੇ ਪਦਾਰਥ 
ਹੋਹਿ ਸਕਾਰਥ ਯੋ ਹਮ ਜਾਨੀ ॥੨੨॥ਸ਼ਰੀ ਜਨਨੀ ਤੁਮ ਜਾਮਨ ਹੋਵਹੁ ਜੋ 
ਲਗਿ ਢਦੇਤਿ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀ'7ਸੋ ਹਮ ਨੂੰ ਅਰਪੀ ਮਨ ਤੋ, ਬਰ ਦੇਹੁ ਅਬੈ 
 <&(%-- ? ਅਕੀਦਾ "੩੫ ਨਹਿ ਆਦਿਕ 
ਬੈਤਰਨੀ"'ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਜਾਂ'ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਭੌਜਲਤੇ ਸੁ ਤਰੈ ਤਰਨੀ”” 
॥ ੨੩॥ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥ ਛਰੀ ਪਤਰੀ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਰੀਤਨਿ ਕੀ"'ਬਿਨਤੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਊਚੇ ਉਚਾਇ ਭੁਜਾ ਨਿਜ ਲਾਵਤਿ ਭੇ ਕਰਿ ਕੈ ਗਿਨਤੀ । ਪੰਚ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਰ;ਬਾਕ ਕਹੇ ਸਗਰੀ ਸੁਨਤੀ।“ਬੇਕ ਦੁ ਤੀਨ ਰੁ 
ਚਾਰ ਸੁ ਪੰਚਹਿ ਹੋਹਿੰਗੇ ਪੁਤ” ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਨ ਤੀ'੬ ॥ ੨੪ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਸੋਢਿ 

ਰ ਬਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਜੇ ਮੰਨਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੀਆੰ _ 
ਹਾਂ, ਭਾਵ “ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ” ਤੋਂ ਹੈ । ਦ(ਆਪ) ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। (ਅ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਪਝੇੜੀ । $ਹੇ ਇਸਤ੍ਰੀਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਮੈਂਦਰ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ । “ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ 
ਕਵਲ ਤੇ। ਦਇਸਤ੍ਰੀਆਂ/ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਕੇ । "?₹ੜੀ। "ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ । "ਵੈਂਤਰਨੀ ਆਦਿਕ ਨਦੀ 
ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਭਾਵ ਯਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਏ । ਵੈਤਰਨੀ ਇਕ ਯਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੈਦੀ 
ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । "੩ਜਿਸ ਨੂੰ । $ਉਹ (ਭਗਤੀ ਕੂਪ) ੜੀ ਲੈਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ((ਅ) ਭੋਜਨ 
ਤੋਂ ਤਾਰੀ ਲਾਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ““ਸਗਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੋਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ । ਰ 

#ਪਾ: -ਅਕਾਰਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੦੮ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਜੂ ੨੧, 

ਬੌਸ ਚੇਦ ਕੋ ਸੁ ਬਾਕ ਹੋਨਿ ਨੰਦ ਕੋ,ਦਿਵੱਯਾਜੇ ਅਨੰਦਕਾਂਪਸੁਨੋ ਸੁੰਬਿੰਦ ਭਾਮਨੀ” । ਬਲ ਮਾਰਤੋਡ ਕੀ ਰਸ਼ਮਾ ਜਜੋਂ ਪੁਕਾਸ਼ ਕਹੈਂ ਬਦਨ ਸਰੋਜ ;੩੪੬੦੬ ਰੇ 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਉਪਾਵੈਂ ਸਭਿ ਕਾਮਨੀ'। ਜਾਨੈਂ-ਲ੫ ਬੈਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਉ ਹੈ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿ-ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰਤਿ ਦੁਤਿ ਦਾਮਨੀ੯॥ ੨੫॥ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿ ਪੂਮੁਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਇਗਮਨੀ ਨਿਕੇਂਤ ਕੋ?” । ਸਗਰੋ ਰਸਿਗ ਕਹਿ ਅਪਨੇ ਭਤਾਰ ਢਿਗ “ਦੀਜੈ ਜਾਇ ਨੌਕਾ ਕਰਿ ਪੂਰਨ ਸੈਕੇਤ ਕੋ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹੈ“ਗੁਰ ਪੈਨ ਪੈਨ” ਆਯੋ ਉਤਲਾਵਤਿ ਬਿਲੋਕਕੋ ਸੁਖਹੇਤ ਕੋ੧“ਸਦਰ ਬਰਨ ਕੀ 
ਹੈ ਕਾਰਨ ਤਰਨਿ ਆਪ ਤਰਨੀ ਸੁ ਲੋਹੁ", ਦੇਤਿ ਸਦਾ ਭਵ ਸੇਤੁ ਕੌ"? । ੨੬॥ ਦੌਹਰਾ॥ ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਨਵਕਾ ਦਈ ਸ਼ਾਹੁ ਗਯੋ ਹਰਖਾਇ। ਸਸੈ 
ਪਾਇ ਤਿਸਕੈ ਸਦਨ ਪੁੱਤ ਭਏ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੨੭॥ ਚੌਪਈ॥ ਛਮ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਅਪਾਰਾ । ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਪੁਰਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਸਿੱਖ 
ਅਨਕ ਹੋਹਿ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ।ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ ਥੀਵੇ'॥ ੨੮ ॥ਨਿਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਸਰਿ ਕੋ ਮਾਂਹੀ । ਚਢਿ ਨਵਕਾਂ ਪਰ ਕਰੀੜਹਿਂ ਤਾਂਹੀ । ਜਲ ਗੀਭੀਰ ਮੰਹੈਂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਮਾਵੇਂ। ਇਤ ਤੇ ਉਤ ਉਤ ਤੇ ਇਤ ਆਵੈਂ ॥ ੨੯॥ 

__ ਸ਼ਾਹੁਨਿ ਕੇ ਸਪੂਤ ਗਨ ਸੈਗਾ । ਖੇਲਹਿੰ ਬਿਗਸਹਿ ਅਧਿਕ ਉਮੰਗਾ।ਜਲ 
_ ਕੀੜਾ'ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਘੁ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ੩੦ ॥ 
ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਬਿਤਾਏਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਮਹਿ ਜਲ ਉਪਜਾਏ। 
ਤਾਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਹਿ ਅਨੌਕ। ਪੂਰਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ੩੧॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦ੍ਰਾਦੀਸ਼ ਰਾਸੇ “ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾਂਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ 
ਅੰਸੂ॥੨੦॥` ੨੧, [ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖਿਬਾਉਣਾ । ਗੁਲੈਲ ਅਭਜਾਸ]। 
ਦਹਰਾ।ਬਾਲਕ ਬਯ ਮਹਿ ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ 
ਕੋ ਲਹਤਿ ਹੈ"' ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧॥ ਸੈਯਾ ॥ ਜੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ 
ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਕ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ। ੨ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ 'ਕਿਰਨ । ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਖਿੜਾ ਦਿੱਤੇ । “ਸਭ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । <ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆੰ/ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਪਾਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆ।“ਇਕਰਾਰ ਨੂੰੰਗੁਰੂਜੀਨੂੰ ।"ਆਪਦੇ ਤਰਨੇ ਛਾਸਤੇ ਸੁਹਣੇ ਰੈਗ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੋ । ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ (ਤਰਨ ਲਈ) ਪੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । “ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । "ਜਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ । ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 



ਅਭੇਵ ਸਦਾ ਗੁਨ ਰਯਾਨ ਕੌ ਪੋਤਾ”। ਸੋ ਅਬਿ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਅਲੂਪ 
ਭਲੋ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪੋਤਾ“ ॥ ੨ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਘਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਇਤ 

ਉਤ ਮੈਂ ਬਿਹਰ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਸੈਗ ਬਾਲਿਕਨਿ ਗੁਰੂ ਏਕ ਕਾਲ ਮੈਂ । 

ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਉਠਾਵਤਿ ਬਿਸਾਲ ਮੈਂ । ਰਾਤੇ" ਖੇਲ ਖਕਾਲ ਮੈਂ,ਬਿਰਾਜੈਂ ਬਾਲ 

ਜਾਲਾਂ ਮੈਂ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਂ ਉਡਮਾਲ ਮੈਂ ਜਯੋਂ ਚੈਦ ਚਾਰ ਚਾਲਮੈਂ"॥੩॥ ਸੈਯਾ॥ 

ਪਟਣੇਂ ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਇਕਆਮਲ"'ਬੋ ਤੁਰਕੇਸ਼ਦਿਲੀਸ਼ੁਰਨੈ ਤਹਿੰਛੋਰ।ਚਢਿ 

ਕੰਜਰਪੈ ਤਿਸ ਬੀਥਕਾ ਆਵਤਿ ਕੂਰ ਗ਼ਰੂਰ”"ਸੋਂਦੀਰਘ ਜੋਰ।ਸਮੁਦਾਇ 
ਵ਼ਲੈਤਚਲੈਂ ਅਗਵਾ ਸਭਿ ਲੋਕ ਨਿਵੈਂ ਪਿਖਤੇ ਕਰ ਜੋਰਗਜ ਘੰਟਨਿ 
ਕੀ ਧੁਨਿ ਕੌ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਜਿ ਖੇਲ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕੇ ਤਿਸ ਓਰਾ ॥੪॥ ਕੌਠਨ 

ਧੈ ਬਿਤ ਬਾਲ ਬਿਲੌਕਤਿ ਬੀਥਕਾ ਮੇਂ ਚਲਿ ਆਵਤਿ ਸੋਊ । ਕੁੰਜਰ ਝੂਲ 

ਸਰੈਗ ਪਰਕੋ", ਬਰ ਚੂੜ ਚਢਾਏ ਹੈਂ ਦਾਂਤਨਿ ਦੋਊ” । ਕੰਚਨ ਹੌਦ 
ਕਸਕੋ ਸ਼ੁਭ ਉਪਰ ਸੈਂਡ ਗਹੀ ਬਡ ਸ੍ਰਿੰਖਲ ਜੋਊ"'।ਭੀਰ ਅਹੈ ਬਹੁ ਮਾਨਵ 

ਕੀ, ਜਿਹ ਦੇਖ ਸਲਾਮ ਕਰੈ ਸਭਿ ਕੋਊ ॥ ੫ ॥ ਕਬਿੰ3॥ ਬਰਜੈਂ ਗ਼ਰੀਬ- 

ਗ਼ਨੀਂ ਬੋਲਤਿ ਨਕੀਬ ਆਵੈ, ਕਹਜੋ ਛਰੀਦਾਰ ਉਚੇ; ਹੇਰਿ ਲਰਕਾਨ 
ਕੋ। “ਹਾਥ ਸੀਸ ਧਾਰਿ ਕੈ ਨਵਾਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਪਾਂਛੇ ਫਿਰ ਹੋਹੁ ਖਰੇ 

ਅਦਬ ਨ. ;<ਊ-ਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ”ਯਾਂ ਕੇ ਸਮੁਖ ਹ੍ਰੈ ਕਾਢਿ 

ਕਾਢਿ ਚਿਰਾਵੋ ਤੁਰਕਾਨ ਕੋ?। ਬਿੱਕ੍ਤ ਬਦਨ ਕਰਿ ਬਾਲਿਕ 
੪ ------------------"-” 

੧ਚਰਨ ਜਹਾਜ ਰੁਪ ਹਨ । “ਬਾਕ ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਤ ਬਲੀ ਹਨ । "ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਕਬੂਤਰਾਂ 

ਵਾਂਡੂ ਉੱਠ ਨੱਸਦੇ ਹਨ । “ਖਜ਼ਾਨੇ । “ਪਤ੍ਰਾ। ਓਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ । (%) ਸੇਸ਼ਟ ਰੀਤੀ ਵਿਚ ਫਿਰਾਂਵਦੇ ਹਨ। “ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ , ੯ਬਹੁਤੇ । '“ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਸੁਹਣਾ ਓਦ ਚਾਲੇ ਪਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 

_ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ) । "ਹਾਕਮ । "“ਹੈਕਾਰ । "ਸੁਹਣੇ ਰੌਗ ਦਾ ਬੁੱਲ ਹਾਬੀ ਤੇ 

ਪਿਆ। "ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਦਂ ਤੇ ਸੁਹਣਾ ਢੂੜਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ । "“ਮੈਗਲ ਨਾਲ । "ਝੰਧਨੀ ਗਰੀਬਾਂ 

ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ । "“ਯੋਗ ਅਦਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ । #ਢਲੈਤ=ਸੂਰੰਮੇ । .. 



( ੪੩੧੦ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੧. ਸਕਲ ਤਬਿ, ਤਾਂਕੋਂ ਦਰਸਾਕ ਤਿ ਸਮਾਨ ਕੌ'॥ ੬॥ 
ਜਾਇ ਆਇ ਪੁਨ; ਮੁਖ ਦਿਖਰਾਇ ਜਾਇ ਪਾਇ ਚਪਲਾਇ'” ਸਮੁਦਾਇ ਸਭਿ ਬਾਲਕੇ । ਬਾਜੈ' ਅੰਗ ਕੂਖਨ ਅਦੂਖਨ ਕੇ ਮੈਗ ਫਿਰੈਂ ਆਰਬਲਾ 
ਅਲਪ ਵਿਰੋਯਾ ਜੇ ਉਤਾਲ ਕੋ ਕਛੁ ਕੌਪ ਠਾਨਿ ਕੈ ਨਬਾਬ ਨੋ ਬਖ਼ਾਨਿ ਕੀਨਿ ਬਾਨਰ ਸਮਾਨ ਸਿਸ ਬਦਨ ਦਿਖਾਲਕੇ। ਜਾਹਿ ਵਰ ਚਾਲਿ ਕੋ ਗੰਹੇ ਆਲ ਬਾਲ ਕੇ ਕਪੀਨ" ਸਮ ਖਯਾਲ ਕੇ ਬਨਤਿ ਇਸ ਹਾਲ ਕੋ” 1 ੭॥ ਸਨਿ ਕੈ ਨਬਾਬ ਤੇ ਗਰੂਰ ਗ਼ਰਕਾਬ ਤੋ੯ ਬਿਸਾਲ ਰਿਸ ਆਬ ਤੋ“ 
ਅੰਕੂਰ ਸਾਪ ਜਾਮਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਭਾਇ ਪ੍ਰਭੁ ਸ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਸੁਨਾਇ ਤਿਸ, “ਮਾਨੁਖ ਸਰੂਪ ਸਭਿ ਇਹਾਂ ਅਭਿਰਮਿਓ` । ਬਦਨ ਬਿਲੋਚਨ ਸਮਾਨ 

ਬਾਨਰਕੇ ਲੈ ਹੈਂ ਰਾਜ ਸੋਈ ਭਯੋ ਰਿਦਾ ਤਵ ਖਾਮਿਓ"।ਜੋਹੈ ਤੇਜ ਥਾਰੋ; ਕੋਈ ਹ੍ਰੈ ਨ ਰਖਵਾਰੋ ਤਬਿ ਹੌਰੋ ਹੋਇ ਭਾਰੋ ਬਨੈ ਸਮੋ ਬਿਧਿ ਬਾਮਿਓ"'॥੮। ਦੇਹਰਾ॥ ਸੁਨਤਿ ਭਯੋ ਬਿਸਮੈ ਤੁਰਕ-ਕਿਮ ਬੋਲਤਿ ਇਹ ਬਾਲ । ਜਥਾ ਪੀਰ ਹੁਇ ਔਲੀਆ ਸਹਾਪਹਿ ਰਿਸੇ ਬਿਸਾਲ-॥ ੯ ॥ ਸੈਯਾ ॥ ਕੁੰਜਰ ਕੰਧ ਅਰੂਢਿ ਮਹਾਵਤ-ਸਾਬ ਨਬਾਬ ਕਹਯੋ ਸਮੁੜਾਈ। “ਜੋ ਮੁਖ ਆਵਤਿ ਬੋਲਤਿ ਬਾਲਿਕ ਜਾਨੈ ਨਹੀਂ ਲਘੁਤਾ'" ਬਡਿਆਈ । ਖਾਇ ਅਹਾਰ ਕੋ ਖੈਲਿਬੋ ਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ' ਉਰ ਸੈਂ ਗ਼ਮ ਕਾਈਆਪ ਕੋ ਭੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਹੈ ਜਗ, ਸਾਗਰ ਲੋ ਅਵਨੀ ਸ਼ੁਭ ਛਾਈ” ॥ ੧੦ ॥ ਕਬਿਤ॥ ਐਸੇ ਦੀਨਿ ਸੂਪਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਰਿਪੁ ਖਾਪਿਬੇਕੋ ਜਾਨਤਿਭਵਿੱਖਜਤ ਮੇਂ ਬਦੀ _ਤੁਰਕਾਨ ਕੀ । ਲਾਗੇ ਸਤਿਭਾਇ” ਪੁਨ ਖੇਲਿਬੇ ਕੌ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੁ,ਕਰੀੜਤਿ"“ ਅਨਿਕ ਰੀਤ ਸਾਥ ਲਰਕਾਨਕੀ। ਕੇਤੇ ਧਾਰਿ ਭਾਵਨਾ ਕੋ ਲਾਵੈ ਮਧੁ- ਰੇਨ'# ਤਹਿ, ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਵੈਂ ਦਰਸਾਵੈਂ ਅਘ ਹਾਨਕੀ” । ਮੂਰਤਿ ਸੁਜਾਨ ਕੀ ਮਹਾਨ ਸੁਖਦਾਨ ਕੀ ਅਨੰਦ ਗਕਾਨਵਾਨ" ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਮਨ ਬਾਨਕੀ"“॥ ੧੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਂ ਖੋਟੇ 'ਖਿਬਾਵਣ ਦੇ ਵਾਂਗ] ੨ ਹੈ ਹੋਕੇ।ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ।'ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਨ। ਬਾਂਦਰਾਂ । ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕੇ ਹੋਏ ਤੋਂ “ਕੋਧ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੇ । 'ਮਂਦ।ਭਾਵ ਅੰਗੇਜ - ਕੱਚਾ । “ਵਿਧਾਤਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ( ਅ) ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ । ਰ -'ਫੁਟਿਆਈ । ੯੧ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੈ ਛਾਈ ਹੈ । "ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ। '“ਖੇਲਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਐਨ (ਅ) ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । '“ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ਗੁਰ ਜੀ ਨੰ । "ਗਜਾਨਵਾਨ ਨੰ ਅਨਦ ਦਾਤਾ । “ਕਿ੍ਪਾਲੂੂ ਹੋਣਾ ਮਨ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) । 

. 2 ਘਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੧੧) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੨੧, 

ਬਾਲਕਾਨ; ਖਾਇ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਨ ਕਰਿ । ਦੇਖੈ ਸਿਖ; ਮਿਲੈਂ ਲਰਕਾਨ 
ਮੈਂ ਪਰਚ ਰਹੈਂ ਖੇਲਤਿ ਅਨੇਕ ਰੀਤਿ ਆਵਨ ਐ ਜਾਨ ਕਰਿ।ਲਾਰੀ ਧੂਲ 
ਅੰਗ ਮੈਂ ਰਚੇ ਸੁ ਖੇਲਢੇਗ ਮੈਂ ਬਿਹਸਿ ਨਿਜ ਸੈਗ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਮਾਨਿ 
ਕਜਿ । ਪਾਵੈਂ ਜੋ ਨ ਦਾਨ ਕਰਿ" ਅਨਿਕ ਬਿਧਾਨ ਕਰਿਮਿਲੈ ਪ੍ਰੈਮ ਜਾਨ 
ਕਰਿ ਜਤਨ ਨ ਆਨਿ ਕਰਿ॥੧੨॥ਸ਼ਰੋਯ॥ _ਹੋਤਿ ਸਜੋਰ ਬਧੈ ਤਨਸੁੰਦਰ 
ਬਾਲਿਕ ਏਕ ਗੁਲੋਲ” ਕੋ ਲਜਾਯੋ। ਆਪਨਿ ਹਾਬ ਧਰੀ ਤਬਿ ਲੇ ਕਰਿ 
ਬਿੰਦ ਗੁਲੋਲਨਿ” ਐਂਚਿ ਚਲਾਯੋ। ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਏ ਤਿਸ ਪੈ ਨਿਜ ਪਾਸ 
ਰਖੀ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਭਾਯੋ। ਲਾਗੇ ਕਮਾਵਨ ਤਾਂ' ਅਭਿਆਸ ਕੋ ਜਾਸ ਕੇ 
ਹੇਤੁ ਧਰਕੋ ਤਨ ਆਯੋ“ ॥ ੧੩॥ ਪੰਕ ਮੰਗਾਇ ਬਟਾਇ ਗੁਲੋਲਨਿ” ਪੁੰਜ 
ਸੁਕਾਇ ਚਲਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਲੱਛ ਧਰੈਂ ਤਕਿ ਤਾਂਹਿ ਕਰੈ ਜਥਿ ਬੀਚ ਹਲਨੈਂ' 
ਬਿਕਸਾਵਤਿ ਹੈਂ।ਬਾਲਿਕ ਜੇ ਧਨਵਾਨਨਿ ਕੇ ਤਿਨ ਹਾਥ ਗਹਾਇ ਸਿਖਾ- 
ਵਤਿ ਹੈਂ । ਬੇਣੁ ਕੀ ਬਿੰਦ ਗੁਲੋਲ” ਕਰੀ ਦਿਢ ਹੋਇ ਖਰੀ ਸੁ ਮੰਗਾਵਤਿ 
ਹੈਂ ॥ ੧੪॥ਬਾਹੁਨ ਮੈਂ ਬਲ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲ ਨਿਤਾ ਪਤਿ ਥੈਂਚਤਿ ਯੋਂ 
ਗਹਿਕੈ। ਹਾਥ ਟਿਕੈ ਲਛ ਮਾਰਨਿਕੋ ਇਮ ਸੀਖਕੋ ਦੇਤਿ “ਰਖੋ ਚਹਿਕੈ'? 
ਬਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਚਿਤ ਚਾਉ ਧਰੈਂ ਗੁਨ ਕੋ ਲਹਿਕੈ ਲੋਤਿ 
ਹੈਂ ਮੋਲ ਗੁਲੇਲ ਭਲੀ ਦਿਵ;ਟੋਲਤਿ ਸ੍ਰੈ ਪਿਤ ਕੋ ਕਹਿਕੈ'॥੧੫॥ ਸੁੰਦਰ 
ਚੋਗ ਸੁਰੈਗ ਅਹੈਂ' ਜਿਨ, ਲੋ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਵਤਿ ਹੈਂ । ਆਜ ਨਵੀਨ 
ਪਰਭੂ ਹਮ ਲੀਨਿ'ਭਨੈਂ' ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਹੈਂ।ਐਂਚਿ ਚਲਾਇਗਲੋਲਨ 
ਕੌ ਲੱਛ ਤਾਕ ਕੈ ਬੀਚ ਲਗਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਕਾਹੈ ਸਰਾਹਤਿ “ਖੂਬ ਲਗਜੋ 
ਇਹੁ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦਾਵ ਬਤਾਵਤਿ ਹੈਂ" ॥ ੧੬॥ ਯਾ ਬਿਧਿ ਸੈਗ ਗੁਲਟਨ 
ਗਹੇ ਕਰਿ ਖੇਲਤਿ ਬਾਲਿਕ ਬਿੰਦ ਮਿਲੋ । ਕੇਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬਿਤੀਤ ਭਯੋ 
ਅਭਿਆਸਤਿ ਭੋਂ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਭਲੇ।ਭੀਤ'” ਮੈਂ ਲੱਛਧਰੈਂ ਹੁਇਦੂਰ ਚਲਾ- 
ਵਤਿ ਐਂਚਤਿ ਹੋਇ ਖਲੋਂ। ਹਾਥ ਟਿਕਾਇ ਲਗਾਇ ਕੈ ਤਾਂ ਮਹਿ ਹੇਰਤਿ 

"ਜੇਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਹੈ । “ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 
ਕ(ਇਸ ਲਈ) ਜ਼ੋਰ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰ ( ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰ ) । $ਗੁਲੇਲ=ਕਮਾਨ । ਗ਼ੁਲੇਲਹ=ਮਿਟੀ 
ਦੀ ਗੋਲੀਗੁਲੇਲਹ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਗੁਲੇਲਨ[ਫਾ: /ਗੁਲੈਲਮਗੁਲੈਲ |“ਤਿਸਦੇ੬ਜਿਸ ਲਈ ਤਨ 
ਧਾਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ?ਬਾਂਸਾਂਦੀਆਂਬਹੁਤਕਮਾਨਾਂ/'ਚਾਹਕਰਕੇ(ਗੁਲੇਲ)ਰੱ ਖੋ“(ਕਮਾਨਦੈਚਲਾਵਣੇ 
ਦੇ)ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ। "?ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ। "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "”ਂਕੈਧ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਰੁਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੩੧੨) ਰਾਸਿ੧੨।ਮ 
ਪਤ ਗਰ ਚਲੈ ੧੭; ਚਧ। ਇਮ ਖਲ ਸਤਗੁਰ ਪਢੂ ਬਾ ਰ 

ਸ.#ਨ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬਧੈ ਸਰੀਰ ਬਲ ਕਿਧੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗਨ ਹਾਨਿ' 
॥੧੮॥ ਚੌਪਈ॥ ਬਡੀ ਮਾਤ ਜਥਿ ਪਿਖਹਿ ਸੁਭਾਊ। ਖੇਲਤਿ ਕਰੋਂ ਜੈਗ ਕੋ 
ਚਾਊ। ਰਿਦੈਂ ਬਿਚਾਰੈ-ਜਬਾ ਪਿਤਾਮਾ । ਕਰਤਿ ਕਯਾ ਕਹੁ ਤਿਮ ਅਭਿ- 
ਰਾਮਾ-॥ ੧੯॥ ਤੁਸਤਿ ਚਿਤਾਰਤਿ ਪਾਛਲ ਬਾਤੀ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੀਂਬੰਦ 
ਜਿਮ ਰਿਪੁ ਘਾਤੀ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਨਿਕਸੇ ਜਥਾ । ਮੁਗਲਸਖਾਨ ਸਹਿਤ 
ਦਲ ਮਬਾਂ ॥੨੦॥ ਵਹਿਰ ਬਜਾਹੁ ਤਨੁਜਾ ਕਹੁ ਕੀਨਿ ।ਲੁਟੀ ਵਸਤ ਧਨ 
ਗਨ ਤੇ ਲੀਨ । ਪੁਨ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਬਡ ਜੈਗ। ਨਿਕਸੇ ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ 
ਭੈਗ ॥੨੧॥ ਇਹ ਭੀ ਤਿਨ ਸਮ ਲੀਲਾ ਕਰਤੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਗਹਿ ਪਿੰਖਿ 
ਆਨੰਦ ਧਰਤੇ । ਹੋਇ ਤਰਨ ਬਹੁ ਪਾਇ ਪ੍ਤਾਪੇ । ਸ਼ੀਲ' ਪਿਤਾਮਾ ਸਮ 
ਹਇ ਜਾਧ%-॥ ੨੨ ॥ ਤੋਜ ਚਪਲਤਾ ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਨੀਤ । ਤਊ ਅਨੰ- 
ਦਤਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਚੀਤ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਚਾਹਤਿ ਪੋਤਾ।ਪਾਯੋ ਜਨੁ ਸਨੋਹੁ ਕੋ 
ਪੋਤਾ” ॥ ੨੩ ॥ ਸੋਹਤਿ ਢਾਰੁ ਚੀਰ ਸਰੀਰ। ਜ਼ੋਵਰ ਜ਼ੇਬ ਜਵਾਹਰ ਹੀਰ । 
ਦਿਨ ਮਹਿ ਅਨਿਕ ਖੇਲ ਬਿਚਖੌਤੇ । ਸ਼ਾਹਨਿ ਕੇ ਸਿਸ ਆਨਿ ਮਿਲੈਤੇ ॥ 

__ ੨੪ ॥ ਹੋਤਿ ਸਰਬਗੇ' ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਮਾਤ ਪਿਤਨ ਵਿਗ ਗਰ ਗਨ 
ਗਾਵੈਂ । ਇਮ ਹਮ ਸੈਗ ਬਿਲਾਸਤਿ ਖੇਲਤਿ , ਬਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਧਕੇਲਤਿ 
ਮੇਲਤਿ ॥੨੫॥ ਮਧੁਰ ਅਚਨ ਕੀ ਵਸਤੂ ਨਾਨਾਾਆਨਤਿ ਸਿੱਖ ਕਰਤਿ 

ਰ ਬਹੁਖਾਨ।ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਿ ਹਿਤ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਵੈਂ।ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੇਤਿ ਹਮਹੁ 
ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ? ॥੨੬॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਕਹੈਂ। ਸਨਤਿ ਸੇਬੈਧੀ 
ਆਨੰਦ ਲਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਿਤ ਮਾਤ ਬਡੇਰੀ । ਗਹਿ ਬਿਠਾਇ ਢਿਗ 
ਕਹਿ ਬਹੁ ਬੇਰੀ॥੨੭॥ ਅੱਸਨ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿਨਿ ਕੇ ਕਰਿ ਕਰਿ। ਪੋਖਨਿ 
ਹਿਤ ਅਚਵਾਵਤਿ ਧਰਿ ਧਰਿਚਹਤਿ ਰਿਦੇ ਬਲਿਪੁਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ।ਬਨਹਿੰ 
ਤਰੁਨ ਦੁਤਿ ਦੇਖਤਿ ਜਾਲਾ ॥੨੮॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਰੁੰਚਿਰ ਪੰਘੂਰਾ ਡਾਰਹਿ । 
ਆਸਤਰਨ ਸੋਂ ਥਿਸਦ” ਸਧਾਰਹਿ । ਸੁਪਤਾਵਹਿ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹ- 
ਰਤਿ । ਨੁਖਾ ਸੈਗ ਗੁਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਚਾਰਤਿ ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਜਰੀ ਸਾਸੂ 
ਕੇ ਬੈਨ । ਬੈਦਤਿ ਗੁਰਨਿ ਮੂੰਦਿ ਕਰਿ ਨੈਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਿਮਰਨ 
ਕਗੰਹਿ । ਮੈ ਸੁਤ ਕੀ ਰੱਛਜਾ ਨਿਤ ਧਰਹਿੰ? ॥ ੩੦ ॥ ਪੋਖਨਿ ਪਾਲਨਿ 

੧ਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੂਭਾਵ । “ਜਾਪਦਾ ਹੈ। “ਨਿਧਿ, ਖਜ਼ਾਨਾ। “ਰਾਤ <ਵਿਛੌਣ॥ “ਉੱਜਲ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੪੩੧੩ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨੨, 

ਅਰ ਨ ਵਹ ਐਤ ਰਖਨ ਡਾ । ਵਖੰਤ ਰਰ 

ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਭਾਰਾ । ਜਿਮ ਪੰਨਗ ਨਿਜ ਮਨਿ ਸੈਭਾਰਾ' ॥ ੩੧॥ ਕਮਲ 

ਬਦਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪਖਾਰਹਿ । ਨੀਰ ਉਸ਼ਨ” ਕਰਿ ਮੱਜਨ ਧਾਰਹਿ । ਰੁਤ 

ਅਘੁੱਸਾਰੀ ਪੰਟ ਪਹਿਰਾਵਹਿ । ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਕੇ ਜਥਾ ਸੁਹਾਵਹਿ ॥੩੨॥ 

ਹਹਿਰਹਿ ਉਰ ਮਹਿੰ=ਲਗੈ ਨ ਡੀਠ-।ਲੇਤਿ ਗੋਦ ਮਹਿ ਬਰਬਸ ਈਠ” । 

ਵਾਰਤਿ ਊਪਰ ਲੋਨ ਸੁ ਰਾਈ । ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ “ਰਹੈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ”॥੩੩॥ 

ਖੇਲਨਿ ਹੋਤ ਅੰਕ ਤੇ ਦੌਰਹਿਂ । ਮਿਲਹਿੰ ਬਾਲਕੇ ਹੁਇ ਇਕ ਠੌਰਹਿੰ । 

ਮਾਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਮਹਿ ਰਖਿ ਬਿਚਰਾਵਹਿ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਜਿ ਠਹਿ- 
ਰਾਵਹਿ ॥ ੩੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਂਸੇ “ਬਾਲਿਕ ਲੀਲਾ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਇਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੨੧ ॥ 

_੨੨, [ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨਾ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਉਤ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਧੀਰ । ਕਰਿ ਕਾਰਜ 

ਮਹਿਪਾਲ ਕੋ ਹਟੇ ਸੈਗ ਭਟ ਭੀਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ । ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਨ੍ਰਿਪ ਜਾਨਤਿ ਭੇਵਾਂ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਸਰ 

ਦੀਨਾ । ਅਧਿਕ ਅਨੌਦਤਿ ਲਸ਼ਕਰਿ ਪੀਨਾ॥ ੨॥ ਸੈਮਤ ਕੋਤਿਕ 
ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਏ । ਫਤੇ ਲੇਨਿ ਕੀ ਬੈਬ ਬਜਾਏ। ਪਟਣੇ ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਕੂਚ 
ਕਰਾਯੋ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹਰਖਾਯੋ॥੩॥ਸੈਗ ਗੁਰੂ ਕੋ ਚਹਜੋ ਪਯਾਨਾਂ । 
ਬਾਜੀਹਿ ਆਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ । ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । 

ਨ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸੁ ਚਢਾਏ ਸਾਦਰ ॥ ੪ ॥ ਕਰਤਿ ਮਜਲ ਪਰ ਮਜਲ 
'ਸਦਾਈ । ਚਲਯੋ ਆਇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮਦਾਈ । ਡੇਰਾ ਪਰਹਿ ਆਨਿ ਕਰਿ 

ਜਹਾਂ । ਸਧਿ ਪਸਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ ॥੫॥ ਸੈਗਤਿ ਮੁਦਤ ਰਿਦੈ” 
ਚਲਿ ਆਵੈ । ਅਰਪਿ ਅਕੋਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ। ਦਰਬ ਆਦਿ ਗਨ ਬਸਤ 

ਅਜਾਇਬ । ਹੇਤ ਰਿਬਾਵਨਿ ਅਰਪਹਿ ਸਾਹਿਬ” । ੬॥ ਬਿਨਤੀ ਕਗੰਹ 

ਕਾਮਨਾ ਪੈ ਹੈ। ਜਸੁ ਕੋ ਉਚਰਤਿ ਸਦਨ ਸਿਧੈ ਹੈ। ਭਏ ਦੁਪਹਿਰੀ 

ਡੋਗ ਘਾਲਹਿ । ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਮਾਰਗ ਦਲ ਚਾਲਹਿ ॥ ੭ ॥ ਪਾਛਲ ਜਾਮ 
ਰਹੇ ਦਿਨ ਥੋਰੇ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਓਰੇਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਜੁਗਲ 
ਕਰ ਜੋਰਿ। ਬਿਨੌ ਬਖਾਨਹਿ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਿ ॥ ੮ ॥ ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੇਤਰ ਤੋਂ । "ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ । ੩੭੨ਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ । “ਮਲ 
ਮਲੀ ਪਿਆਰੇ ਨ ਨੂੰ । “ਧੱਸੇ । ਖਿੜੇ ਰਿਦੇ। “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੩੧੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੱਸੂ ੨੨, ੬ 6 
ਨਿਕਾਂ ਤ ਬਿਠਾਵੈਂ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਬਾਤਨਿਬਤਰਾਵੈਂ--ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਿਖ 
ਪਠੇ ਅਗਾਰੀ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁ ਧਾਰੀ" ॥ ੯ ॥ ਬਹੁ ਦਿਨ ਬਿਤੇ 
ਨ ਪੁਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਬਿਛੁਰਿ ਨ ਭਯੋ ਕਦਾਪਿ ਉਦਾਰਾ। ਆਵਨਿ ਤੀਹਬ 
(ਹਤ ਢਿਸ਼ਿ ਪੂਰਬ। ਸੁਤ ਤੇ ਬਿਛੁਰੀ ਨਾਂਹਿਨ ਪੂਰਬ॥੧੦॥ਪੰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੀਖਨ 
ਧਾਰੰਤਿ ਉਰ ਮੈਂ । ਬਿਛੁਰਿ ਰਹੀ, ਬਸਿ ਪਟਨੇ ਪੁਰਿ ਮੈਂ । ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ 
ਮਿਲਨ ਕਹੁ ਧਰਤੀ । ਪਾੜੀ ਬ੍ਰੰਦ ਪਠਾਵਨਿ ਕਰਤੀ?॥ ੧੧॥ ਬਾਰਿ 
ਬਾਰਿ ਜਨਨ|) ਸੁਧਿ ਪਾਇ। ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ” । ਆਵਤਿ” 
ਕਸ਼ਲ ਬੂ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਸੁਤ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਮੁਦ ਧਾਰੀ ॥ ੧੨॥ ਇਮ ਆਵਤਿ ਗੁਰ ਪਟਨੇ ਓਰ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੁਤਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਭੋਰ । 
ਮਾਤ ਨਾਨਜੀ ਗੁਜਰੀ ਦੋਊ । ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਹਿਂ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਓਊਂ“ ॥ ੧੩॥ 
“ਸਨਹੋਂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਜੁ ਦੇਸ਼ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਤਹੀ ਬਸੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਮਹਾਂ ਜੈਗ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਸੈਗ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਹੋਏ ਭਟ ਭੇਗਿ ॥ ੧੪॥ ਸੋਢੀ ਬੈਸ 
ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਮਹ।ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਸ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂਲਵਪੁਰਿ ਜਨਮੇ ਨਗਰ 

। ਬਹੁਰ ਬਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ॥ ੧੫ ॥ ਪ੍ਥਮ ਨਗਰ ਤੀਰਥ 
ਅਭਿਰਾਮ“। ਬਿਦਤਯੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਤਸਰ ਨਾਮ । ਕਰਯੋ ਬਸਾਵਨ ਰਚੇ 
ਉਪਾਇ। ਬਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ੩ ਤਿਸ ਥਾਇ ॥੧੬॥ਬਹੁਰ ਪਿਤਾਮੇ ਭਏ ਤੁਮਾਗੇ। 
ਜਿਨ ਤੋਂ ਲਰਤਿ ਤੁਰਕ ਗਨ ਹਾਰੇ । ਬਜੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰੇ” । 
ਪੁਨਾਂਹੇ ਬਿਪਾਸਾ ਕੂਲ ਨਿਹਾਰੇ ॥੧੭॥ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ ਕਰਜੋ। 
ਬਡ ਰਣ ਭਯੋ ਭੁਰਕ ਗਨ ਮਰਜੋ । ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੋਤਾ । ਬਿਰ 
ਹੁਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਉਦੋਤਾ ॥ ੧੮ । ਦੈ ਸੁਤ ਤਿਨ ਤੇ ਉਪਜਤਿ ਭਏ । 
ਜਬਹੁ ਕਿਤਿਕ ਦੀਰਘ ਬਯ ਥਿਏ । ਜੋਸ਼ਟ ਰਾਮਰਾਇ ਤਿਸ ਨਾਮੂ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਘੂ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੧੯ ॥ ਜੇਠੇ ਕਹੁ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੁ ਹਕਾਰਾ । ਕਰਾਮਾਤ ਗਨ ਦੀਨਿ ਉਦਾਰਾ । ਚਾਹਤਿ ਕਹਤਿ ਦਿਲੋਸ਼ੁਰ ਜੈਸੇ । 
ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨ ਕਰਤਿ ਭਾ ਤੈਸੇ ॥੨੦॥ ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਨ ਮਾਨੀ ਆਛੀ। 
“ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਕੇ ਕਈ.ਵੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੀ ਸਿੱਖ ਘੱਲੋ ਰਨ) “ਕਦੇ ਭੀ (ਅੱਗੇ) ਨਹੀਂ (ਸੀ)ਬਹੁਤਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ । ਤਰਾਜਾ ਰਪ । ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । “ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਨੂੰ) ਗਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੬ਪਹਿਲੋਂ' ਇਹ,ਸੌਦਰ ਤੀਰਥ,ਤੇਂ ਨਗਰ । “ਭਾਵ/ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ (ਨਗਰ) ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਵਸੇ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੪੩੧੫ ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੁ ੨੨. 

ਲਘ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉਰ ਬਾਛੀ'। ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਦੈ ਸੈਮਤ ਥਿਰੇ। ਬਹੁਰ 
ਬਿਕੁੰਠ ਪਯਾਨੋ ਕਰੇ ॥  ੨੧॥ ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੇ । ਭਏ ਪੂਜ 
ਬਿਦਤੇ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਤਉ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਾਦੈ” । ਸੋਢੀ ਧੀਰਮੱਲ ਤੇ 
ਆਦੈ ॥ ੨੨ ॥ ਬਸਹਿੰ ਬਕਾਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ । ਤਜਿ ਕਰਿ ਉਤਰੇ ਨਦੀ 
ਉਾਂਰਾਂ । ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਇਕ ਨਗਰ ਬਸਾਯਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੁਮ 

ਤਾਯਾ ॥ ੨੩॥ ਤਹਾਂ ਸਦਨ ਤਿਨ ਰਚੇ ਰਹੇ ਹੈ । ਖੁਨ ਪਰਲੋਕ ਪਯਾਨ 

ਚਹੇ ਹੈਂ । ਤਬਿ ਤੁਮਰੋ ਤਹਿ ਆਇ ਪਿਤਾਮਾ”। ਬਸੇ । ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਪਿਘਿ 

ਅਭਿਰਾਮਾ।੨੪॥ਗਏ ਬਿਕੁਰੰਠ ਗੁਰੂ ਤਨ ਤਜਾਗਾ । ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਜਾਗਾ 

੩ਬ ਢਾਗ£। ਹਮ ਸਮੇਤ ਜਬਿ ਪਿਤਾ ਤਮਾਰਾ । ਕੀਰਤਿ ਪਰਿ ਕੋ ਆਇ 

ਨਿਹਾਰਾਂ ॥੨੫॥ ਸੂਰਜਮਲ ਆਦਿਕ ਮਿਲਿ ਹੇਰੇ। ਬਾਸੇ ਕਛੁਕ ਬਿਚਾਰਿ 

ਬਡੇਰੇ:-ਸਭਿ ਤੇ ਪਿਥਕ ਬਸਨਿ ਹੈ ਆਛੇ । ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਹੁਰ ਨ 

ਬਾਂਛੇ ।॥ ੨੬॥ ਬਿੱਤਿ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਵੈਂ ।। ਹਮਹੁੰ ਬਾਦ ਕਿਹ ਸੈ ਸੰਗ ਨ 

ਭਾਵੈ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਆਗੇ ਜ਼ਲ ਗਏ । ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਥਿਰ ਥਿਦੇ 

॥ ੨੭ ॥ ਜ਼ਰਖਰੀਦ' ਤਹਿ ਕੀਨਸਿ ਅਵਨੀ । ਦੁਹਿ ਵਿਸ਼ਿ ਸਲਿਤਾ 

ਗਿਰ ਪਿਖਿ ਰਵਨੀ । ਤਹਾਂ ਆਪਨੋ ਨਗਰ ਬਸਾਯੋ । ਕਹਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ 

ਨਾਮ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੨੮॥ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਸੁਖ ਸੋਂ ਤਹਿ ਬਾਸੇ । ਤੀਰਥ 

ਕਰਨਿ ੫ਨਹਿਂ ਅਭਿਲਾਸੇ । ਆਦਿ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕੀਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਖਸ਼ਟ 
ਮਾਸ ਬਾਸੇ ਤਿਸ ਥਾਨ ॥੨੯॥ ਪੂਨ ਪੋਟਰੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਚੱਲਿ ਆਦੇ। ਬਸੇ 

ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਜਬਿ ਇਸ ਥਾਏਂ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਤੋਹਿ ਜਨਮ ਕੀ। 

ਇਹਾਂ ਰਹਨਿ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹਮ ਕੀ ॥ ੩੦ ॥ ਇਕ ਕੂਪਤਿ ਰਜਪੂਤ 

ਬਿਸਾਲਾ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਚੱਲ ਚਾਲਾ । ਮੰਤੁਠਿ ਤੇ ਕਰਿ ਤਾਸ ਘਨੌਰਾ। 

ਆਦਿ ਪਰੜੋ ਸ਼ਰਨੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੩੧॥ ਪੂਰਬ ਕੋ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ । 

ਹਮਹੁੰ ਤਕਾਗ ਕਰਿ ਤਬਰਹ ਪਧਾਰੇ । ਅਬਿ ਆਵਤਿ ਹੈਂ ਖ਼ਬਰ ਪਠਾਈ । 

ਮਿਲਨਹਿ ਕਾਲ ਚਿਰ ਮਹਿੰ ਹਰਖਾਈ£ ॥ ੩੨ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪੌਤ੍ਰੋ ਸੈਗ 

ਬਾਤੀ । ਕਰਤ ਰਹਤਿ ਸਪਤਹਿ ਜਬਿ ਰਾਤੀ।ਸੰਨ ਸਨਿ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ 

ਕਥਾ । ਨਿਤ ਅਨੰਦਤਾ ਉਦਤਹਿ ਤਥਾ ॥ ੩੩ ॥ ਚਚਲ ਹੋਇ ਹੋਇ 
ਤਿਸ ਬਾਰੀ । ਦਹ ਮਾਤਨਿ ਸੋਂ ਕਰਹਿੰ ਉਚਾਰੀ । “ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 

੧ਚਾਹ ਕੇ ਦਿਤੀ । "ਬਗੜਦ' ਹੈ । "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ । ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ 

ਮੁੱਲ ਲਈ । #ਬੜਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੋ ਮਿਲਾਂਗੇ । ਕੌ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ( ੪੩੧੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨੩, 
ਮਹਾਨਾਂ । ਕਹਹੁਕਬੰਹ ਤਹਿ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨਾਂ?॥੩੪॥ ਉਤ ਹੀ ਬਸਹਿੰ 
ਅਨੰਦਤਿ ਸਦਾ । ਬਡੇ ਬਸੈਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਜਦ ਕਦਾ'ਮਇਸ ਬਿਧਿ ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਨਿਤ ਉਮਗਾਵੇਂ । “ਮਿਲਹਿੰ ਪਿਤਾ ਤਬਿ ਤਿਤਹਿ ਸਿਧਾਵੈਂ? ॥੩੫॥ 
ਕਈ ਬਾਰ ਪਰਚਾਵਨਿ ਹੇਤ । ਥਿਰਤਾਵਨਿ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕੇਡ” । 
ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਥਾ ਕੋ ਕਹੈਂ । ਮਾਤ ਸੁ ਦਾਦੀ ਦੇਖਤਿ ਰਹੈਂ ॥੩੬॥ ਕਰਹਿ 
ਸਨੌਹ ਦੁਲਾਰਨਿ ਘਨੋ ।ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤ ਕੋ ਜਸੁਧਾ ਮਨੋ । ਜਥਾ ਜੈਗ ਮਹਿ 
ਤ੍ਰਾਸ ਘਨੇਰੇ । ਉਚਰ ਸੁਨਾਵਤਿ ਹੈਂ ਬਹੁ ਬੇਰੇ॥੩੭॥ “ਕਰਹਿ ਬਾਦ ਤਿਸ 

ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ । ਭਯੋ ਬਿਖਾਦ ਤਹਾਂ ਬਹ ਕਾਲਾ। ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਿ 
ਸੁਖ ਪਾਏ । ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਥਲ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੩੮॥ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ 
ਕੌ ਅਰਪੰਤੇ । ਆਇਸ ਮਾਨਹਿੰ ਜਥਾ ਕਹੈਤ੯। ਲੈਬੋ ਕਹਾਂ” ਪੰਜਾਬ 
ਮਝਾਰੇ। ਹੇ ਸਤ ! ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਬਸਹਿੰ ਸੁਖਾਰ ॥ ੩੯॥ ਇਮ ਸਮੁੜਾਇ 
ਬਰਜਨਾ ਕਰਿਹੀਂ । ਤਊ ਆਪ ਬਹੁ ਬਾਰਿ ਉਚਰਿਹੀਂ' । ਤਹਾਂ ਚਲਠਿ 
ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਹਮਾਰੋ । ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਸੋਢੀ ਉਜਿਯਾਰੋ” ॥੪੦॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਬਹ ਬਾਰਿ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਸੈਗ। ਦਿਨ ਪੁਤਿ ਵਧਹਹਿ 
ਸਰੀਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਖੇਲਤਿ ਬਿਚਰਤਿ ਬਾਲਿਕ ਜਾਲਾ“॥ ੪੧ || ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਨਿ ਸੁਨਿ! ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ 
ਨਾਮ ਦ੍ੈਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੨॥ ___ ੨੩. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਟਣੇ ਆਏ |। 
ਦਹਰਾ॥ ਕ੍ਰਤਿ ਕੂਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮਜਲ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਨਰੇਸ਼ । ਪਹੁੰਚੇ 

__ਖਟਣੇ ਆਨ ਕਰਿ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਝੰਪਈ॥ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਡੋਰੇ 
ਸਮੁਦਾਇਉਤਰੇ ਪੁਰਿ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਆਇ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਉਤਰਨਿ 
ਕਰਜੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਹੋਤਿ ਭਾ ਖਰਯੋ॥ ੨ ॥ “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਮੈਂ 
ਦਰਸ਼ਨ । ਕਰਯੋ ਚਹਤਿ ਹੋਂ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ਨ । ਅਧਿਕ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ 
ਉਰ ਮੇਰੇ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਹਿ ਮੋਹਿ ਇਸ ਬੇਰੇ?॥ ੩॥ ਠਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦੀ 

_ਕਿਨਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਹਮ ਭੀ ਮਿਲਹਿੰ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਕਾਲੀ । ਇਹਾਂ ਬਿਤਾਵਹਿ ਰਾਤਿ ਉਜਾਲੀ॥੪॥ ਸੁਧ ਕਹਿ ਪਠੀ ਮਾਤ 
ਕੇ ਤੀਰ । ਡੇਰਾ ਪਰੋ ਨਦੀ ਕੇ ਤੀਰ। “ਮਿਲਹੈਂ ਪਰਾਤਿ ਕੋ” ਸੁਨਿਂ ਸੁਧਿ 
'ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । “ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਫਿਕਾਵਣ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੌਲ ਰਹਿਣ । "ਜਿਵੇਂ (ਅਸੀਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । “ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ? “ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ਼। <ਚਾਨਣੀ 
ਰਾਂਤ । ਸਾਂਪਾ:-ਸੁਖਾਲੀ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੪੩੧੭ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਆ ੨੩, 

ਹਰਖੀ । ਦਰਬ ਦਾਨ ਕੀ ਧਾਰਾ ਬਰਖੀ ॥੫॥ ਜਾਚਕ ਗਨ ਹਕਾਰ ਕਰਿ 
ਦੀਨਿ । ਸੁਤ ਸਨੇਹ ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਪੀਨ' । ਲੋ ਪੌਤ੍ਰੋ ਕੋ ਅੰਕ, ਸੁਨਾਵੈ”। 
“ਤੇਰੋ ਪਿਤਾ ਭੋਰ ਕੋ ਆਵੈ”॥ ੬॥ ਅਤਿ ਅਠੰਦ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੀਨ॥ 
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪੀਠਾ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਮੈਂ _ਹਟਿ ਗੁਰ ਆਏ”'। 

_ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਏ॥੭॥ ਉਤਸਵ ਕਰਤੇ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । 
ਜਾਗੇ ਪਿਖਿ ਪ੍ਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕਰਿ ਨੀਰ ਉਸ਼ਨ ਕੋ”। 
ਪੁੱਤ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਮਰਦਤਿ” ਤਨ ਕੌ ॥ ੮ ॥ ਬਹਰ ਬਸਤ ਬਰ ਬਹਤ, 
ਬਰਨ ਕੇਂ“। ਪਹਿਰਾਵਤਿ ਦਤਿ ਹੋਤ ਕਰਨ ਕੇ੯ । ਕੈਚਨ ਕੁੰਡਲ ਜਟਤਿ 
ਜਵਾਹਰ । ਮੁਕਤਾ ਉਜਲ ਦਿਪਤਹਿੰ ਜ਼ਾਹਰ” ॥ ੯ ॥ ਗੋਲ ਬਿਸਾਲ 
ਆਬ” ਬਡ ਖਰੀ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀ । ਸਿਰ ਪਰ ਚੀਰਾਂ ਚਾਰ 
ਸੁਹਾਵਾ।ਜਿਗਾ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਬਹ ਦੁਤਿ ਪਾਵਾ ॥੧੦ ॥ ਲਘੁਮਾਲਾ ਮੁਕਤਨਿ 
ਕੀ ਲਰੀ । ਲੋਲਕ'” ਲਟਕਤਿ ਸਬਜ਼ੋ ਜ਼ਰੀ''। ਹੀਰੇ ਬਿਚ ਦਮਕਹਿਂ 
ਬਹੁ ਮੋਲੋ। ਦਿਪਤਹਿੰ ਇਤ ਉਤ ਉਰ ਪਰ] ਡੋਲੇ॥ ੧੧॥ ਨਵ ਰਤਨੇ 
ਬਾਹੁਨਿ ਬੈਧਵਾਏ। ਜਨੁ ਨਵ ਗਿਹ ਕੁਜ ਸੋਂ ਲਪਟਾਏ। ਕੈਕਨ ਕੈਚਨ” _ 
ਢਿਪਹਿਂ ਜਰਾਊ। ਜੁਗ ਕਰ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਊ ॥੧੨॥ ਬੀਨੋ"' ਅੰਬਰ 
ਕੌ ਗਰ ਜਾਮਾ । ਪਹਿਰਾਯਹ ਸ਼ੋਭਤਿ ਅਭਿਰਾਮਾ । ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜਿਸ ਕੇ 
ਜੁਗ ਛੋਰ"। ਭਾਰਿ ਸਿਕੈਧ'“ ਤਰੇ ਕੋ ਛੋਰਿ॥੧੩॥ ਇਮ ਸਜਾਇ ਕਰਿ 
ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੇ । ਸਮੁੜਾਵਤਿ ਦੇ ਸੀਖ ਉਦਾਰੇ । “ਤੋਹਿ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸਾਥ 
ਨਰੇਸ਼ੂ। ਐਹੈ ਨਰ ਗਨ ਸੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ ॥ ੧੪॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪਿਤ ਅੰਕ 
ਜਹ ਮਤ ਸਜ ਕੀਜੈ?। ਇਮ ਘਰ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ਾਦਿਕ" 

"ਤਕੜਾ । “ਸੁਣਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ । “ਮਲ ਮਲਕੇ। “ਕਈ ਰੈਗਾਂ ਦੇ। ਭਾਵ 
ਸਜਾਵਣ ਨੂੰ । “ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ, ਚਮਕ । ੯ਦਸਤਾਰ । ““ਲਟਕਣ । ਇਥੇ 
ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੋਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਕੁੰਭਲ ਗਿਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ 
ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਵਜਾਖਜਾ ਵਿਚ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਉਰ ਪਰ 
ਤੋਲੇ” ਸੋ ਮੁਰਾਦ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਜੁੜਾਉ ਲਫਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । "ਜੜੇ ਹੋਏ ( ਅ) ਜ਼ਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ । 'ੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ । "ਬਰੀਕ । "ਦੇਵੇਂ ਪੱਲੇ । "ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ । '#ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ । 

#ਪ:-ਲੇ ਪੱਤੇ ਕੋ ਅੱਕ ਸਮਾਏ । ਪ:-ਕੋ। ਹੁੰਪਾਂ:-ਓਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੧੮) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੩, 

ਤਜਾਰੀ। ਕਰੰਤ ਭਏ ਪਰਤੀਖਨ ਧਾਰੀ” ॥ ੧੫ ॥ ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ 
ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਨਿਤ ਕੋ ਨੋਮ ਠਾਨਿ ਮਨ ਧਜਾਨਾ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ 
ਤਯਾਰੀ ਕੀਨਿ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਤਨ ਪਹਿਰ ਸੁ ਲੀਨਿ ।। ੧੬॥ ਬੀਤ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ । ਆਇ ਬਿਰਯੋ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ। ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ 
ਗੁਰ ਹੈ ਕਰਿ ਤਕਾਰ। ਢਿਗ ਅਨਾਇ ' ਸ਼ਿਵਕਾ ਅਸਵ/ਰ”।। ੧੭ ॥ ਚੰਢ 
ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਚਾਲਿ ਨ੍ਿਪਾਲਾ। ਭਏ ਸੈਂਕਰੇ ਮਾਨਵ ਨਾਲਾ। ਪੁਰਿ ਬਜ਼ਾਰ 
ਕਹੁ ਆਵਤਿ ਚਲੋ । ਠਿੰਮ੍ਰੀ ਹੋਤਿ ਬ੍ਰੰਦ ਨਰ ਮਿਲੋ ॥ ੧੮ ॥ ਪਟਨੇ ਕੀ 
ਖੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਇ। ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਹੀ ਮਿਲਿ ਇਕ ਥਾਇ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਕੋ ਢਿਗ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਨਿ ਲੜਾਈਂ॥ ੧੯ ॥ ਭਈ 
ਭੀਰ ਸਭਿ ਅੰਬਨ ਮਾਂਹਿ। ਕੋਤਿਕ ਕੋਸ਼ਠ ਪਰ ਚਰਿ ਜਾਹਿਂ। ਭੀਤਨਿ ਪਰ 
ਆਰੂਦਤਿ ਕੋਈ । ਬੈਠਹਿਂ ਜਹਾਂ ਦਰਸ ਗੁਰ ਹੋਈ ॥ ੨੦ ॥ ਬੋਲਤਿ ਅੱਗ 
ਨਕੀਬ ਚਲੀਤੇ । ਦੁੰਦਭਿ ਸ਼ਬਦ ਉਤੈਗ ਉਠੰਤੇ।ਇਮ ਆਵਤਿ ਗੁਰ ਅਰੁ 
ਨਰਮੌਰ”। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬਹਿ ਸਦਨ ਕੋ ਪੌਰ ॥੨੧॥ ਸਭਾ ਖਰੀ ਹੋਈ ੩ਤ- 
ਕਾਲ।ਅੰਕ ਉਠਾਇੜ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ।ਪਿਤ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਾਇ ਉਠਾਯੋ। 
ਪਿਖੇ ਪਰਸਪਰ ਨੌਂਹ ਵਧਾਯੋ॥੨੨॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਭਏ। ਨਾਮ 
ਸੁ ਮੁੰਡ ਮੁਨੀ ਤਬਿ ਥਿਏ।ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨਿਜ ਪੁੱਤ ਉਪਾਯੋ/ਲਾਖਹੁੰ ਬਰ- 
ਖਨ ਤਪ ਬਲ ਲਾਯੋਂ॥੨੩॥ਅੰਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਆਇ।ਧਰਜੋ` 'ਸਰੂਪ 
ਤੇਜਸਮੁਦਾਇ।ਸਿੰਘ ਖਾਲ ਸੈ“ ਉਤਪਤ ਹੋਵਾਂ।ਬਨਰਾਖਸ਼ ਕੋ ਦਲ ਬਲ 
ਖੋਵਾ ॥੨੪॥ ਤਬਿ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਭਾ ਅਥਿ ਮੇਲਾ। ਜਨੁ ਬੁਹਮਗਯਾਨ ਅਨੰਦ 
ਸੁਹੇਲਾ੧ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਮਝਾਰੀ.ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰਧਾਰੀ॥੨੫॥ 
ਤਿਸੀ ਅੰਸ਼ ਮਹਿ ਚਾਹਤਿ ਮੇਲੀ” । ਦੇਖਤਿ ਸੁਤ ਕੀ ਦਤਿ ਸੁਖ ਬੋਲੀ” । 
ਬੈਠਿ ਗਏ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਦੀ।ਮਿਲਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਉਰ ਅਹਿਲਾਦੀ 
॥੨੬॥ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਦਿਗ! ਹੁਇ ਆਯੋ।ਪਿਖਿ ਸਰੂਪ ਪਾਇਨਿ ਲ੫- 

੧ਉਡੀਕ ਨਲ । “ਪਾਲਕੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ । ਤਗੁਰੁ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ । ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ 
ਕਿਪਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਉਠਾਇਆ । “ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ । “ਮਾਨੋ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਨੰਦ 
ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਲਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ) । 'ਸੁਖ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਤੀ । 

ਰ "ਇਥੇ ਰਾਸ ੧੧ ਅੱਸੂ ੫੧ ਅੱਗ € ਦੀ ਹੈਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । _ ( ੪੩੧੯ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਜੂ ੨੩. 

_ ਹਯੀਦਿਪੰਹ ਤੇਜ ਬਿਚ ਲੋਚਨ ਐਸੇਂ । ਰੌਰ; ਬਿਲੌਰ ਪਾਤ੍ਰ ਮ!੯ ਜੋਸੇ'।। 

੨੭॥ਚੈਚਲ ਅਧਿਕ ਸਲੋਨੀ” ਸੂਰਤਿ । ਮਨਹੁ ਬੀਰ ਰਸ ਧਾਰੀ ਮੂਰਤਿ । 
ਕਲਾ 

ਕਹਤਿ ਭਯੋ“ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾਰਿਪ ਗਨ ਘਾਇਕ ਹੁਇ ਜਿਮ ਦਾਵਾ'। 

॥ ੨੦ ॥ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤਿਕੀ ਬਿੱਤ ਉਦਾਰੀ । ਇਹ ਬਡ ਬੀਰ ਬਨੀਹੈ ਭੁਜ 

ਭਾਰੀ । ਇਨ ਕੀ ਆਕ੍ਰਿਤ” ਇਮ ਦਿਪਤਾਵੈ । ਸਖਾ ਸਹਾਇਕ ਅਗਿਨ 

ਖਪਾਵੈਂ॥੨੯॥ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਦਏ ਬਿਭੂਖਨ।ਅਪਨੇ ਕਰ“ਪਹਿਰਾਇ 

ਅਦੂਖਨ?। ਕੈਕਨ ਕੈਚਨ ਜਟਤਿ ਜਰਾਏ।ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਬਨ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾਏ 
॥ ੩੦ ॥ ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਉਜਾਲੀ । ਗਰ ਪਹਿਰਾਇ ਮਹਾਂ 

ਦਤਿ ਵਾਲੀ । ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਦੇ ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ । ਨਿਜ ਕਰ ਧਰੇ ਸਮੀਪ 

ਚਰਨ ਕੇ ॥ ੩੧॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਸ਼ਨ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਹੋਏ। ਹੇਰਤਿ ਥਿਰੇ 

ਘਰ ਸਭਿ ਕੋਏ। ਕਰੈਂ ਦਰਸ ਕੋ ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ । ਕੋ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਹਿ 

ਪਰਸਹਿ ਪਾਇਨ”॥ ੩੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਾ ਜੋਗ! ਸਤਿਕਾਰੇ । ਮ੍ਰਿਦੂਲ 

ਬਾਕ ਤੇ ਸਭਿ ਬੈਠਾਰੇ । ਜਾਚਕ ਗਨ ਕੇਤਿਕ ਚਲਿ ਆਏ। ਜਾਚਤਿ ਊਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ॥ ੩੩ ॥ ਤਬਿ ਨ੍ਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਕਰ ਧਾਰਜੋ । ਸਾਹਿਬ- 
ਜ਼ਾਦੇ ਉਪਰ ਵਾਰਜੋ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਚਾਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦੀਨਿ । ਕਹੋ “ਖ਼ਰਾ- 

ਇਤ ਕਰਿ ਗੰਨ ਦੀਨ” ॥੩੪॥ ਦਿਕ ਥਲ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਭਿ ਮੰਗਤ।ਦਯੋ 

ਦਰਬ ਕੋ ਥਿਰ ਕਰਿ ਪੰਗਤਿ । ਢਾਵੀ ਡੋਮ ਕਲਾਵਤ'” ਆਏ।ਭਾਟ ਆਦਿ 
ਸਗਰੇ ਧਨ ਪਾਏ ॥ ੩੫ ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਸੁਜਸ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਦੇਖਿ ਗੁਰਨ 

ਕਹ ਆਨੰਦ ਧਰੈ । ਚਾਰ ਘਰੀ ਲਗਿ ਥਿਰ ਭੇ ਸਾਰੇ । ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਰਹੇ 

ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਰੇ ॥ ੩੬ ॥ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦਤਿ ਹੁਇ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ 
ਗਮਨਯੋਂ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਚਰਤਿ ਮਗ ਤਾਰੀਫ" ਬਿਸਾਲਾ। ਅਪਨੇ ਸੈਗ 

ਜਿ ਮਾਨਵ ਜਾਲਾ ॥੩੭ ॥ “ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰੁ ਗੁਰੁ ਕੋ ਨੰਦ । ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਿ ਭਯੋ ਅਨੰਦ । ਜਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਕਰਯੋ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਜੋ 
ਬਹ ਅਰਯੋ ॥ ੩੮॥ ਜੀਵ ਦਾਨ ਮੋਕਹੁ ਗੁਰ ਦੀਨਾ । ਨਤੁ ਕਿਸਨੇ 

ਮਮ ਜੀਵਨ ਚੀਨਾ”। ਮਿਲੋਂ' ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਮਾਨ ਸਮੇਤਲੋ ਆਇਸੁ ਕੋ ਚਲੋ 

ਪੰਚਲੋਰੀ ਭਾਂਤੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੈਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ । “ਮੈਂਦਰ । ਤੰਗੁਦੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਮ । 

ਓਸ਼ੋਭਾ, ਸਰੂਪ । “ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਖਪਾਵਣ ਵਾਲੇ । “ਹੱਥੀਂ । 

“ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ । “ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ । ੯ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ । "“ਮਰਾਸੀ, ਭੂੰਮ ਤੇ ਕਲੌੱਤ । '.ਉਸਤਤੀ । 

੧੨ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਂਵਦਾ ਕਿਸ ਵੇਖਣਾ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੨੦) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੨੪, 

ਨਿਕੋਤ” ॥ ੩੯॥ “ਹੈ ਇਮ ਹੀ?” ਸਭਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਹੈਂ । “ਤਮਰੇ ਭਾਗ ਬੜੇ 
ਹਮ ਲਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਗੁਰ ਆਏ । ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੇ ਸਭਿ 
ਸਫਲਾਏ” ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ ਜਸ ਕੋ ਕਰਯੋ । ਬਿਸ਼ਨਸਿੰਘ ਡੇਰੇ 
ਨਿਜ ਬਿਰਜੋ । ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਾਸ । ਜਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭੀ 
ਉਰ ਆਸ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰ) ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਪਟਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੨੩ ॥ 

੭ ੨੪. (ਪਟਣੇ ਨਿਵਾਸ । ਰਾਜਾ ਵਿਦਾ] । 
ਦਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ। ਅਰਪਿ 
ਉਪਾਇਨ ਸਭਿ ਮਿਲੋਂ ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਕੀਠਿ ॥ ੧॥ ਥੌਪਈ॥ ਪੁਨ ਉਠਿ 
ਗਮਨੇ ਲੋ ਸੁਤ ਸਾਥ । ਜਨਨੀ” ਨਿਕਟਿ ਗਏ ਗੁਰੁ ਨਾਥ । ਨੰਮਿ੍ਿ ਹੋਇ 
ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਪਿਖਿ ਨੰਦਨ ਦਿਗ ਮਹਿ ਜਲ ਛਾਯੋ॥ ੨॥ ਅਧਿਕ ਬਿਧਾ ਸੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਣਾ । ਸੁਤ ਅੰਗਨਿ" ਪਰਸਹਿ ਕਰ ਨਾਲਾ। ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤਿ 'ਪੁੱਤ੍ ਤੁਮ ਜੀਵਹੁ । ਸਹਤਿ ਅਨੰਦ ਬਡੀ ਬਯ ਥੀਵਹੁ । 
1 ੩॥ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸੁਭਾਇਕ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹ=- ਇਕ” । ਤਬਿ ਗੁਜਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰ ਜੋਰੇਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇਪਤਿ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ ।੪॥ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਨਮੋ ਸਭਿ ਕਰਿਕੈ । ਰਹੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਰਿਕੈ । 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਸਾਰੇ। ਤਿਸ ਛਿਨਸਤਿਗੁਰ ਸਹਤਿ ਨਿਹਾਰੇ॥੫॥ ਬੋ “ਇਤਹੁੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ। ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਲੋ ਪਰਾਪਤਿ ਭਏ ? ਸਾਗਰ ਬੇਲਾ'ਲਗਿ ਅਵਿਲੋਕਾ।ਕਿਧੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਜਾਵਨਿ ਰੋਕਾ?॥੬॥ ਕੌਨ ਦੋਸ਼ 
ਹਿਤ ਗਏ ਲਰਾਈ $ ਭਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋ ਰਿਪੁ ਆਈ ?? ਮਧੁਰ ਪੁੱਤ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿ੍ਤਾਂਤ ਬਤਾਏ ॥ ੭ ॥ “ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਜੋਰ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਸਹਿ ਤਿਸ ਠੋਗ।ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਕਰ5। ਬਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁਗ ਨਾਲ॥ ੮॥ ਪੁਰਿ ਕੇ ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਤਹੇਂ । ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਨਿ ਕੋ ਕਹੇ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਲਗੀ ਮਰਦਾਨੇ ਜਾਨੀ। ਗਮ- 5ਯੋਂ ਪੁਰਿ ਹਿਤ ਪੀਵਨਿ ਪਾਨੀ ॥ €॥ ਤਹਿੰ ਮੇਵਾ ਕਰਿ ਬੈਧਨਿ ਕੀਨਾ। ਸ਼ ਨਾਨਕ ਜਬਿ ਐਸੇ ਚੀਨਾ। ਗਏ ਛੁਡਾਵਨਿ ਤ੍ਰਿਯ ਉਤਲਾਈ'। ਗੁਰ 
,ਮਾਤਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ । "ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ । “ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੌਢਾ। “ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਲਿਆ । “ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ । ੍ 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੪੩੨੧) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸ ੨੪. 
ਹੋਰ ਤਾਗਾ ਪਾਵਨਿ ਧਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਤਤਛਿਨ ਭੇਡ ਦੇਹਿ ਕੌ ਯਗਾੰ / ਦੂਜੀ ਨੌ ਬਾਲਾ ਸੁ ਨਿਹਾਰਾ । ਤਿਸ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਮਾ ਬਨੀ”। ਪਿਖੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਆਏ ਤਿਨ ਧਨੀ॥ ੧੧॥ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਮਨੁਖ ਬਨਾਜਯੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਤਿਨ ਲਖਿ ਪਾਯੋ । ਭਏ ਸਿੱਖ ਧ੍ਰਮਸਾਲਾ ਕਰੀ । ਭਾਉ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਭਗ[ਤ ਕੀ ਧਰੀ॥੧੨॥ਤੁਰਕਨਿ ਤੇ ਮਵਾਸਾ ਤਹਿ ਰਾਜ।ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਤੇ ਨਰ 
ਕਰਹਿ ਕੁਕਾਜਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਤਹਾਂ ਪਠਾਯੋ । ਦਿਹ ਡਰ ਕਰਿ 
ਹਮ ਸ਼ਰਨੀ ਆਯੋ ॥ ੧੩ ॥ ਗਯੋ ਸੈਗ ਲੇ ਕਾਰਜ ਸਰੇ“ । ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਮੇਲ ਹਮਹੁੰ ਤਿਨ ਕਰੇ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਤ ਰਹਿ ਆਈ । ਹਟੇ ਜੀਤ 
ਕੀ ਬੈਬ ਬਜਾਈ? ॥ ੧੪॥ ਸੁਨਿ ਹਰਖਕੋ ਸਗਰੋ ਪਰਿਵਾਰ । ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਕਰੇ ਅਹਾਰ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਚਵਾਵਹਿਂ ਹਰਖਾਏ । ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ 
ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ॥ ੧੫ ॥ ਸੈਗਤਿ ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਕੀ ਆਵੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਅਕੌਰ ਅਰਪਾਵੈ । ਗਏ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ, ਬੂਝਹਿੰ ਬਾਤੀ” । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ 
ਕੌ ਕਹਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ॥ ੧੬॥ “ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਨ ਕਰੈ ਸਰ ਜਾਇ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਥਾਇ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇ ਮਾਰੇ ਜਹਾਂਅਖਰਨਿ ਕੀ ਗਿਨਤੀ 
ਕਹੁ ਕਹਾਂ” ॥ ੧੭ ॥ ਬਡੀ ਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਹੋਈ । ਆਵਹਿ ਅਨਿਕ 
ਜਾਹਿ ਚਲਿ ਕੋਈ। ਲਗੜੋ ਅੰਬਾਰ ਅਕੌਰਨ ਕੇਰੇ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੰਗਲ 
ਵਧੇ ਵਧੇਰੇ॥ ੧੮ ॥ ਰਹਨਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਧਾਮੂ । ਹੋਤਿ ਕੀਰਤਨ 
ਨਿਤ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਬਸਕੋ ਨਰੇਸ਼ਾ । ਪਹੁੰਚੜੋ ਚਹੈ 
ਨਿਕਟਿ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾ ॥ ੧੯॥ ਆਇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਗੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਸਭਿ 
ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਕਹਿ ਲੀਨਿ ਬਿਦਾਈ। ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਕੋ ਧਰਿ ਕਰਿ ਆਗੇ । 

_ ਬਿਨਤੀ ਭਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੇ॥੨੦॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਜਸੁ ਪਾਯੋ । ਸੁਖ 
ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਸਰ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਅਬਿ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਊ' । ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਘਰ ਜਾਊ ॥ ੨੧॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤਮ ਜਾਨੋ” । 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨੋ । ਗਮਨਹੁ ਜਾਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਵੇਰ । 
ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸੁਖ ਹੇਰਿ ॥੨੨॥ ਬਿਘਨ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਹ । 
ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕੀ ਬਾਧਾ ਬਾਧਹ”?। ਸਨਤਿ ਸੀ੪ ਕੌ" ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ। 
ਭਾਵ ਉਸ ਇਸਤੀ ਨੇ । “ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ । ਤਤਿਨ੍ਹ ਦੇ ਧਤੀ। ਯੋਮਕੀ। “ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ । ੬ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । “ਪੀੜਾ ਦੁਰ ਕਰੋ । 
“ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। __ ੍ 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੩੨੨) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੪, 
੨ “ਵਿਨ ਨ ਲ -=-=- ਤਲ ਤਾਦਾਦ ਤਤ 

ਬਿਛੁਰਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ ॥ ੨੩॥ ਲੇ ਆਰਜਾਂ ਕੋ ਆਯਹੁ ਭੋਰੇ 

ਲਸ਼ਕਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਿ ਗਯੋ । 

ਮਿਲਜੋ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਪੁਨ ਪਠਿ ਦਯੋ ॥੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਤਬੈ । 

ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸਿਖ ਸਬੈ । ਨਾਨਾ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ । ਸਿਖੀ 

ਬਿਸਤਾਰੀ ਗੁਨ ਰੂਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਸੁਤ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਹਿੰ । 

ਜਾਨਹਿੰ-ਇਹ ਜਰ ਤੁਰਕ ਨਿਕੋਦਹਿ'-। ਮਨ ਸਨੰਹ ਕੇ ਸਨ ਬਭੇਰੇ । 

ਕਰਹਿ ਬਿਠਾਵਨਿ ਅਪਨੇ ਨੌਰੇ ॥ ੨੬ ॥ ਲੀਲਾ ਜਬਾ ਜੈਗ ਕੀ ਠਾਨੰ` 

ਰਚਹਿੰ ਭਵਿੱਖੋਤ ਮਹਿ ਤਿਮ ਜਾਨੈਂ । ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ ਤੇ ਉਤਪਤਿ ਹੋਵਾ । 

ਮਨਹੁ ਬੀਰ ਰਸ ਲਘ ਤਨ ਜੋਵਾ ॥ ੨੭ ॥ ਜਿਮ ਦਸਰਬ ਕਰਿ ਪੌਮ 

ਬਿਠੈਦਹਿ। ਦੇਖਤਿ ਰਾਮਚੈਦ ਨਿਜ ਨੰਦਹਿ । ਤਥਾ ਦੁਲਾਰਤਿ ਅੰਕ 
ਬਿਠਾਵੈਂ । ਹਰਿ ਬਸਦੇਵ ਮਨਿੰਦ ਸੁਹਾਵੈਂ” ॥ ੨੮ ॥ ਪੋਖਤਿ ਪਾਲਤਿ ਪਟ 

ਪਹਿਰਾਵਹਿ/ਪਹਿਰਿ ਬਿਭੂਖਨ ਸਭਿ ਮਨ ਭਾਵਹਿੰ। ਕਰ ਗੁਲੋਲ ਐੱਚਹ 

ਕਰਿ ਬਲ ਕੋ । ਹੇਰਤਿ ਹਤਹਿੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਥਲ ਕੋ ॥ ੨੯॥ ਬਹੁ ਸ਼ਾਗੰਨ 

ਕੋ ਬਾਲਿਕ ਆਵੈਂ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਸੋਂ ਖੇਲ ਮਚਾਵੈਂ। ਆਧੇ ਇਕ 
ਦਿਸ਼ਿ ਠਾਵੇ ਕਰੈਂ । ਆਧੇ ਲੈ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਬਿਰੈਂ ॥ ੩੦ ॥ ਹੇਲਾ ਕਰਨਿ 

ਮਣਿੰਦ ਮਿਲਤੇ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਮਨਹੁੰ ਲਰੇਤੇ । ਇਕ ਗਾਵੇ' ਹੁਏ 

ਠਾਵੇ ਰਹੈ। ਬਾਢੈਂ ਉਰ ਉਤਸਾਹ ਜੁ ਚਹੈਂ” ॥ ੩੧॥ ਕਰਿ ਸਨੰਹੁ ਗੁਰ 

ਨਿਕਟਿ ਬਲਾਵੈਂ । “ਸਬਿਹੂੰ ਕਹਾਂ ਕਰਨਿ ਰਣ ਭਾਵੈ । ਥਿਰ ਹੁਇ ਬੈਠਹੁ 
ਹਮਰੇ ਪਾਸ। ਸੁਨਹੁ ਕਗੰਤ ਹੈਂ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸ” ॥ ੩੨॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

ਕਹਿ ਬਾਕ ਵਿਲਾਸੇ। ਕਿਤਿਕ ਸਮੈ ਰਾਖੈਂ ਨਿਜ ਪਾਸੇ । ਬਹੁਰ ਜਾਇ 

ਬਾਲਿਕ ਮਹਿ ਖੇਲਹਿੰ । ਰੇਲ ਧਕੇਲਹਿੰ ਕਿਸ ਹੂੰ ੜੇਲਹਿੰ'॥ ੩੩॥ ਬਜਹਿੰ 

ਇਿਭੂਖਨ ਦੌਰਤਿ ਜਾਂਤੇ। ਰਹਹਿ ਖੇਲ ਬਾਲਿਕ ਮਹ ਰਾਤੇ । ਸਤਿਗੁਰ 

ੜੈਠਹਿੰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਸੁਧਿ ਪਸਰੀ ਢਿਗ ਦੂਰ ਕਿ ਬਾਨ£ ॥ ੩੪ ॥ 

ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਟਣੇ ਮਹਿ ਆਏ” ਸ਼ੁਨਿ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋ ਆਏ ।ਦਰਸ਼ਨ 

੧ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ । “ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਸਦੇਵ ਵਾਂੜੂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । ੩ਤੁਕੜੇ । %( ਦੂਸਰੇ ) ਜੇ ਜੀ 

ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ( ਹੱਲੇ ਦਾ ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ । “ਬੌਂਕਾ ਦੇਕੇ ( ਕਿਸੇ ਨੂੰ ) 

ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕ' ਬੱਲਦੇ ਹਨ । “ਦੂਰ ਦਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ । “ਕਿ ਪੂਰਬ ਪਾਸਿਓਂ 

ਪਫਣ “0 ਗਏ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੪੩੨੩) __ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੫, 

ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੈਂ । ਸਫਲ ਜਾਨਿ ਭੇਟਨਿ ਅਰਪਾਵੈਂ ॥੩੫॥ ਸੈਗਤਿ 
ਨਈ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਆਇ । ਦਰਸਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਇ । ਅਨਿਕ 
ਮਸੈਦ ਦਰਬ ਲੇ ਘਨੇ । ਸਿੱਖਨਿ ਤੇ ਸੈਚਹਿੰ ਹਿਤ ਸਨੇ ॥ ੩੬॥ ਸੋ 
ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ । ਰਹੈ ਨਿਕਟਿ ਕੋ ਦਿਨ ਦਰਮੈਤੇ।ਪੁਨ ਸਿਰੁ- 
ਪਾਉ ਲੌਤਿ ਹੈਂ ਗੁਰ ਤੇ । ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਨਿਕਸਹਿੰ ਤਿਸ ਪੁਰਿ ਤੋਂ ॥ ੩੭ ॥ 
ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਥਾਨ ਪਯਾਨਹਿਗਰਧਨ ਕੋ ਉਗਰਾਹਨਿ ਠਾਨਹਿਂ। ਖਸ਼ਟ 
ਮਾਸ ਕੈ ਸੈਮਤ ਮਾਹੀ" । ਲੋਕਰਿ ਦਰਬ ਆਇ ਪੁਨ ਪਾਹੀ ॥ ੩੮॥ ਇਸ 

ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਬਸਤਿ ਭਏ ਪਟਣੇ ਪੁਰਿ ਸਾਦਰ । ਸਿੱਖੀ ਕੌ 
ਮਹਾਂ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ ॥ ੩੯॥ ਮਾਤ 

ਨਾਨਕੀ ਦੇਖਿ ਅਨੰਦਤਿ।ਸੁਤ ਸੁਤ ਕੇ ਯੁਤਿ ਲਖਿ ਪੁਭੁ ਬੈਦਤਿ'-ਬਡੇ 
ਗੁਰਨ ਕੇ ਸਾਚੇ ਬੈਨ । ਭਏ ਬਿਦਤਿ, ਅਬਿ ਦਿਖੀਯਤਿ ਨੈਨ ॥ ੪੦ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਭੋਜਨਬਨਿਵਾਵਹਿਬੈਠਿ ਸਮੀਪ ਜੁਗਨਿਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਿ। 
ਅਧਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਵੈਂ । ਚਲਹਿ ਦੇਗ ਸਭਿ ਨਰ ਗਨ 
ਖਾਵੈ ॥੪੧॥ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕਮੀ ਰਹੈ ਨਹਿ ਕੋਈ ।ਜਹਿੰ ਬਿਸਰਾਮ 
ਗੁਰਨਿ ਕਹੁ ਹੋਈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਸਿ ਕੋਤਿਕ ਮਾਸ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੀ 
ਪੂਰੀ ਆਸ) ॥੪੨॥ ਕਿਤਿਕ ਫਕੀਰ ਤੀਰਥਨਿ ਮੱਜੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਵਿਰੇ 
ਅਘ ਭੱਜੋ । ਬਹੁਰ ਪਯਾਨੋ ਜਿਤ ਚਿਤ ਚਾਹੀ । ਕੇਤਿਕ ਰਹੇ ਬਹੁਰ ਗੁਰ 
ਪਾਹੀਂ॥੪੩॥ਤਿਮ ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ ਮੈਗ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਕੇਤਿਕ ਘਰ ਕੋ ਮਿਲਿਨਿ 
ਚਹੇ ਹੈਂ । ਆਰਜਾ ਲੋ ਪੂਕੁ ਕੀ ਸੋ ਗਏ। ਜਨਮ ਉਧਾਰਿ ਆਪਨੋ ਕਏ॥ 
੪੪॥ ਕੋਤਿਕ ਨਏ ਆਨਿ ਸਿਖ ਰਹੇ । ਗੁਰ ਕੋ ਮਗ ਮਹਾਂ ਫਲ ਲਹੇ। 
ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਤਿਵਾਨ ਦਿਵਾਨ । ਆਮਦ ਖਰਚ ਸੈਭਾਰਨਿ ਠਾਨਿ ॥੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਦ੍ਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਮੈਗ 
ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਬਿੰਸਤੀ ਅਸ ॥ ੨੪ ॥ 

੨੫, [ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟਟੇ ਬਿਖੈ ਬਿਤਾਇ।-ਗਮਨਹਿੰ 
ਅਬਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ-ਉਰ ਅਭਿਲਾਖ ਉਠਾਇ॥ ੧॥ ਕੌਪਈ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ 
ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹਕੋ। “ਹਮ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਆਪਨੋ ਲਹਯੋ। ਬਡੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 

"ਡੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾ ਸਾਲ ਵਿਚ । “ਪੁੱ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੨੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੨੫. 

ਹਮਾਰ"। ਤਯਾਗਜ਼ੋ ਬੀਤਯੋ ਸਮਾਂ ਉਦਾਰਾ ॥੨॥ ਕੋਤਿਕ ਸੈਮਤਿ ਇਤਹਿ 
ਬਿਤਾਏ। ਪੂਰਬ ਬਸੇ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਏ” । ਅਬਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਦੇਖਹਿਂ 
ਜਾਈ । ਜੋ ਆਵਤਿ' ਹਮ ਦਿਯੋ ਬਸਾਈ ॥੩॥ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਵਨਿ ਕਰਹਿ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਨਹਿ ਦੇਖਯੋ ਬੀਤਯੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ । ਪਰਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੈਭਾਲਹਿ 
ਜਾਇ! । ਇਮ ਸੁਨਿ ਮਾਤ ਦਿਗਨ ਜਲ ਆਇ॥ ੪॥ “ਕੋਤਿਕ ਸੈਮੰਤ 
ਪ੍ਥਮ ਬਿਤਾਏ । ਬਿਛਰਿ ਰਹੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਏ। ਚਿਰੈਕਾਲ ਮਹਿ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਦੀਨਾ । ਅਬਿ ਪੁਨ ਚਹਹੁ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਾ॥੫॥ਦੇਖਨਿ ਕੋ ਤਰਸਤਿ 
ਚਿਤ ਰਹੇ। ਤਮ ਬਿਨ ਕਿਮ ਧੀਰਜ ਉਰ ਲਹੇ! । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਰਿਦ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਅਬਿ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨੋਂ ॥ ੬ ॥ ਤਹਾਂ ਬਸੰਹਿੰ 
ਜਬਿ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ । ਕਰਹਿ ਪਠਾਵਨ ਸੁਧ ਦਰਹਾਲ”। ਇਤਨੇ ਮਹਿਂ 
ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ । ਵਧਹਿ ਸਰੀਰ ਓਜ ਹਦ ਜ਼ਯਾਦਾ ॥ ੭॥ ਤਬਿ 
ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਸੈਗ ਸਖਾਰੇ । ਉਤ ਕੋ ਆਵਹੁ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਰੇ।ਇਸੀ ਹੇਤੁ 
ਹਮ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨਾ । ਲਘ ਗੁਰੁ ਸੈਗ ਬਸਹੁ ਨਿਜ ਬਾਨਾ?॥੮॥ ਕਹੈ 
ਮਾਤ “ਉਤ ਅਧਿਕ ਬਖੇਰੇ । ਅਲਪ ਬੈਸ ਸੈਂ ਤਮ ਜਬਿ ਹੇਰੇ। ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲੇ । ਸੋਢੀ ਕਰਹਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲੇ ॥ ੯॥ ਦੇਖਿ 
ਸਮਾਜ ਜ੍ਰਲਤ ਬਹੁ ਛਾਤੀ । ਬਨਹਿ ਦੁਖਦ ਜਿਮ ਦੀਹ ਅਰਾਤੀ"। 
ਜਬਿ ਕੇ ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ । ਬਿਨ ਉਤਪਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਏ 
। ੧੦ ॥ ਕਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰੁ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ । ਕਰਹੁ ਕਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ 
ਕੁਛ ਪਾਵਨਿ£ । ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਨਹਿੱ; ਮਸਲਤ ਮੋਗੇ ।ਬਸਨ ਭਲੋ 
ਪਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਓਰੀ? ॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਜਤਿਗਰ ਮਾੜਾ ਸਮੁੜਾਈ । “ਹਤੇ 
ਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਸਾਈਂ । ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਮੈਗ ਬਖੇਰਾ। ਰਹਜੋ ਸਦੀਵ 

ਜੈਗ ਕੋ ਬੇਰਾ।੧੨॥ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਦੋਸ਼ ਨ ਧਰੈਂਮਤਸਰ ਬੈਰ ਅਪਰ 
ਕੌ ਕਰੈ ? ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨ ਕਾਜੂ।ਅਪਨੇ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲ ਸਮਾਜੂ 
॥ ੧੩॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਧਰੈ। ਉਡਗਨ ਬਿਥੈ ਚੰਦ 
ਜ੍ਯੋ ਕਰੈ। ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਕਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਕਰਹਿ ਤਹਾਂ ਹੁਇ ਬੈਸ 
"ਸਾਡੇ ਵਭਿਆਂ ਦਾ । (ਅ) ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ । "ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਸ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ 
ਪਾਇਆ ਹੈ । ੧ਆੰਵਦਿਆਂ । ਫੇਤੀ ਹੀ । “ਗਾਰੇ ਵੈਰੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੇਣਾ ਹੈ । “ਭਾਵ 
ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੨੫) ਰਾਸਿ ੧੧। ਅਸੂ ੨੫ 

ਬਿਸੇਸ"?॥ ੧੪॥ ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ । ਦੀਨਸਿ ਧੀਰਜ 
ਰਿਦੈ ਮਹਾਨ । ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਬ ਉਚਾਰਾ/ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੇ ਰਹੀਅਹਿ 
ਅਨੁਸਾਰਾ ॥ ੧੫॥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰੂ । ਧਾਰਹਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਉਦਾਰ । ਮੁਖ ਤੋ ਜੋ ਨਿਕਸੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ । ਸੋ ਸਭਿ ਫੁਰਹਿ; ਨ ਹੁਇ 
ਕਿਮ ਟਾਰਨ ॥੧੬॥ਜਥਾ ਕਹੀਹਿ ਤਿਮ ਹੀ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ । ਹਠ ਬਿਸਾਲ 
ਕੋ ਕਰੋਂ ਹੂੰ ਨ ਠਾਨਹੁੰ । ਵਧਹਿ ਪਰਤਾਪ ਬਿਲੈਦ ਸਮਾਜੂ। ਕਰਹਿ ਅਨੌਕ 
ਰੀਤਿ ਕੋ ਕਾਜੂ।<੭% ਜੋ ਨ ਕਹਜੋ ਮਾਨਹੁ ਇਨ ਕੇਰਾਂ । ਕਰਹਿ ਬਿਸੂ- 
ਰਨਿ” ਫੇਰ ਘਨੇਰਾ । ਗਜ ਬਾਜੀ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਇਨ ਕੇ ਸ਼ੈਗ ਹੋਹਿ 
ਅਧਿਕਾਇ॥ ੧੮ ॥ ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਨਿ ਕੋ ਕਰੀਅਹਿ । ਸੁਤ ਕੇ ਸੁਖ 
ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਨਿਹਰੀਅਹਿ। ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਬਨੈ ਕੈ ਨਾਂਹਿ । ਕਿਮ ਬਿਸਾਸ 
_ਨਹਿੰ ਪਈਅਹਿ ਆਹਿ ॥ ੧੯ ॥ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲਾ । ਉਲੀਘਹੁੰ 
ਸਨੋ ਸੋਂ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਰਾਖਹੁ" ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਸੁਖਾਰੇ । ਦੂਰ ਨ ਗਮਨਹੁ 
ਖੇਦ ਨ ਧਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਜਾਨਿ ਆਪਨੇ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ । ਐਸੋ ਪੁਰਖ ਭਯੋ 
ਗਿਹ ਤੇਰੇ । ਨਈ ਸਾਜਨਾ ਅਨਿਕ ਸਜਾਵੈ । ਰਿਪੁਠਿ ਘਨੋਂ ਘਰ ਘਾਲਿਲਂ 
ਗਵਾਵੈ” ॥ ੨੧॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਥ । ਕਰਹਿ ਬਾਰਤਾ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਨਾਘ। ਸੁਤ ਮਹਿੰਮਾ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਧਿਕਾਈ। “ਕੈਤ!ਗਿਰਾ ਸਚ ਕਹਤਿ 
ਸਦਾਈ ॥ ੨੨॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਐਸ਼੍ਰਜ ਵਧਹਿ ਬਿਸਾਲੋਂ । ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਹੁਇ ਰਿਪੁ ਘਾਲ । ਅਬਿ ਹੀ ਆੜ੍ਹਿਤ” ਜਾਨੀ ਜਾਤਿ । ਲਖਿਯ ਪਰਤਿ 
ਹੁਨਹਾਰ” ਜੁ ਬਾਤ ॥ ੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰੁਨਾਂ ਮਹਾਂ । ਪਿਤਾ ਆਪ 
ਕੋ ਜਿਮ ਬਚ ਕਹਾ । ਚਹੀਅਤਿ ਹੁਯੋ ਭਰੋਸਾ ਮੋਹਿ-ਅਤਿ ਪ੍ਤਾਪ ਜੁਤਿ 
ਸਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋਹਿ ॥ ੨੪॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਿ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਕਰਿ ਹੈ ਤਿਨ 
ਕੋ ਉੱਜਲ ਨਾਮੁ-। ਇਹ ਬਚ ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਜੋ ਕਹੜੋ । ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਮ 
ਮਨ ਬਸ ਰਹਯੋ॥ ੨੫॥ ਅਚਲ ਚਲਹਿ, ਤਿਨ ਬਚ ਨਹਿ ਚਲੈ । ਇਮ 
ਬਿਸਵਾਸ ਮੋਹਿ ਨਹਿ ਟਲੈ । ਸੁਤ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਮੋ ਕਹੁ ਪਜਾਰੋ। ਕਿਮ 
ਕਰਿ ਸਕਿ ਹੋਂ ਕਬਹੁ ਦੁਖਾਰੋ॥ ੨੬॥ ਖੇਲਤਿ ਰਾਖੋਂ ਨਿਜ ਅਗੁਵਾਈ । 

ਜਦ ਆਯੂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ । “ਫੇਰ ਝੂਰੇਗੀ । ₹ਗਰੋਸਾ । “( ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ) ਰੱਖੋ । “ਦੂਰ 
ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ: ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । £ਮਾਰਕੇ । “ਸ਼ੋਭਾ । “ਹੋਣਹਾਰ । "ਮੈਂ ਦੁਖੀ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _, ( ੪੩੨੬) ਗਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੫. 

ਰੱਛੋਂ ਨੈਨ ਪਲਕ ਕੀ ਨਜਾਈਂ । ਕਯੋਂ ਨ ਰਹੌਂਗੀ ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਹੋਹਿ 
ਸਪੂਤ ਵਧੈ ਕੁਜ ਭਾਰੀ ॥੨੭॥ ਅਪਰ ਬੁਝਾਰਤ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਈ ।-ਮਿਲਿਬੋ 
ਹੋਇ ਕਿ ਨਹਿ ਕਿਸ ਥਾਂਈ-। ਐਸੋ ਬਾਕ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕਹਯੋ । ਸੁਨਤਿ 
ਚਿੰਤ ਸਲਿਤਾ ਚਿਤ ਬਹਜੋ ॥ ੨੮ ॥ ਪੁੱਤ ਆਦਿ ਜੋ ਕਛੂ ਕੁਟੈਬ । ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਕੇ ਤੁਮ ਅਹੋ ਅਲੰਬ । ਨਹੀਂ ਆਸਰੋ ਦੁਸਰ ਕੋਈ । ਬਾਲ .ਬੈਸ 
ਰਾਵਰਿ ਸੁਤ ਜੋਈ ॥੨੯॥ਆਨਿ ਬਸੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਮੜਾਰਾ । ਤੁਮ ਕੋ ਪੂਜਤਿ 
ਸਭਿ ਮੈਸਾਰਾ। ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਗਤਿ ਬਹੁਰ ਹਮਾਰੀ । ਬ੍ਰਿਧਾ ਮਾਤ ਬਹੁ 
ਬਨਹਿ ਦੁਖਾਰੀ ॥ ੩੦॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਆਪ ਕੇ ਸੈਗ। ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ 
ਦੁਖ ਭੈਗ”। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਦੀਨਿ ਦਿਲਾਸਾ । “ਨਿਜ ਨੌਦਨ ਪਰ 
ਧਰਿ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸਾ ॥੩੧॥ ਬਨਹਿ ਗੁਰਨਿ ਤੋ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ' । ਪੂਜਹਿ ਚਰਨ 
ਸਕਲ ਸੈਸਾਰਾ । ਅਲਪ ਬੈਸ ਇਸ ਜਾਨਹੁੰ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼ਕਤਿ ਅਧਿਕ ਤੋ 
ਅਧਿਕ ਸ ਮਾਂਹੀ ॥੩੨॥ ਸਭਿ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪੁਜਾਵਨ ਹਾਰਾ । ਇਸ ਅਲੰਬ 
ਰਹਿ ਲਾਖ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਵਿਨਿਧਿ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਸ਼ਾਪਹਿੰ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਬਿਨਸਾਵੈਂ ॥ ੩੩ ॥ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵੈਤੁ । 
ਕਰੈਂ ਅਰਾਧਨਿ ਰਿਦੈ ਅਨੰਤ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਬਹੁ ਰੀੜੇ ਜਬੈ। ਕਰੇ ਪਠਾ- 
ਵਨਿ ਇਤ ਕੋ ਤਬੈ ॥੩੪ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਕਾਰਜ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ । ਰਹਹਿੰ 
ਅਲੋਪੇ' ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ” । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਜਰੀ ਨੀਕੇ ਸਮੁੜਾਈ ॥ ੩੫॥ “ਉਚਿਤ ਕਾਜ ਕਰਿਬੇ ਹਮ ਜੋਇ। 
ਕਰਹਿ ਤਥਾ, ਲਿਹੁ ਰਿਦੈ ਪਰੋਇ। ਸ਼ੋਕ ਨ ਚਿੰਤਾ ਖਦ ਨ ਕੀਜੈਸੁਤ ਕੋ 
ਪਿਖਹੁ ਅਨੰਦ ਧਰੀਜੈ ॥੩੬॥ ਤਨ ਮਿੱਥਜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਭਿ ਜਾਨਹੁ।ਕਿਮ 
ਸਨੇਹ ਅਤਿਸ਼ੈ ਇਨ ਠਾਨਹੁ । ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਵੈ । ਆਇ 
#.-ਇ੫ਅ੬ ॥੩੭॥ਨਦੀ ਜਗਤ ਇਹ ਰਾਚਾ' ਸਚਿਦਾ- 
ਨੰਦ ਆਤਮਾ ਸਾਚਾਂ । ਮਰੈ ਨ ਆਇ ਨ ਜਾਇ । ਸਦਾ ਸਥਿਰ 
ਹੈ ਇਕ ਰਸ ਭਾਇ॥ ੩੮॥ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਗਜਾਨੀ । ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਕੀ ਬੁਧਿ ਲਿਹ ਉਰ ਠਾਨੀ । ਬਡੋ ਭਾਗ ਤੇ ਗੁਰ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। ਮੋਹ 

ਅਪਰ ਸਮ ਰਾਖਹੁ ਨਾਂਹੀ” ॥ ੩੯ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਇ; ਮਾਨ ਸਭਿ ਆਛੇ । 

"ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ । “ਸਮੈਂਗ । ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਾਂਝ ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਿਆ (ਹੋਯਾ) ਹੈ । “ਹੋਰਨਾਂ 
ਵਤ ਮੋਹ ਨਾਂ ਧਾਨੋ। 



ਸ਼ਰੀ.ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੨੭) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੬, 

__ ਭਾਵੀ ਪਰ ਤਰਕਠਿ ਨਹਿ ਬਾਛੇ । ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਜੀਵਹਿ ਨਰ ਕੋਈ" । 

ਮੰਤ ਸਮੈਂ ਮਰਿਬੋ ਸਭਿ ਹੋਈ ॥੪੦॥ ਯਾਂਤੇ ਰਿਦੈ ਧੀਰ ਕੋ ਧਾਰਿ।ਸੁਤ ਕੋ 

ਸਾਦ਼ਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ । ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਬਨੇ ਕੈ ਨਾਂਹੀ ।ਕੀਜਹਿ ਨਹਿ ਸੁਖ 
ਦਖ ਇਸ ਮਾਂਹੀ?॥ ੪੧॥ ਸੁਠਿ ਗੁਜਰੀ ਨਿਜ ਪਤਿ ਕੀ ਬਾਨੀ। 

ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਨਿ-ਨੀਕ ਬਖਾਨੀ”-। ਤਊ ਸਨੋਹ ਦ੍ਰਿਗਨ ਜਲ ਛਾਵਾ । 

ਕਹਿਬੇ ਹੇਤ ਬੋਲ ਨਹਿ ਆਵਾ ॥ ੪੨॥ ਕੈਤ ਸਰੀਰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਰਹੀ । 

ਰਕਯੋ ਕੈਠ ਬੋਲਤਿ ਕਛੁ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਏ । 
_ਫ਼ਹਿਰ ਬੈਠਿ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਦਾਸ ਰਸ “ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਰਨਿਂ ਪੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਬਿੰਸਤੀ ੰਸ॥੨੫। 

੨੬. | ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਟਣੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ] । 

ਟੋਹਰ ॥ ਆਇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਦਿਗ ਬਿਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ । ਚਲਨਿ 
ਸੁਨੜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌ ਬੋਲੇ ਅਨੰਦ ਬਧਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਆਪ ਪਿਤਾ ਜੀ! 

_ਕਰਹ ਪਯਾਨਾ । ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੁ ਦੁਰ ਮਹਾਨਾਂ । ਬਾਸ ਹਮਾਰੇ ਬਡਨ 
_ਬਡੇਰੈ। ਤਿਤ ਹੀ ਸੁਨਜੋ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਰੇ'#॥੨॥ ਹਮ ਕੋ ਸੈਗ ਚਲਹੁ ਲੋ 

` ਅਬੈ। ਚਾਹਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਲੋਕਯੋ ਸਬੈ । ਅਪਨੇ ਨਗਰ ਨਿਕੇਤ ਉਸਾਰੇ । 

ਤਹਾਂ ਬਸਹਿੰਗੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੩॥ ਨਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਰਹਨਿ ਹਮ ਭਾਵੈ । 

ਝਿਤ ਹੀ ਤਮਰੇ ਸੋਗ ਸਿਧਾਵੈਂ”। ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ। “ਕਗੰਹ 

ਭਲੋ ਪੂਰਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ॥ ੪॥ ਤਿਤ ਹੀ ਹੁਇ ਹੈ ਬਸਨਿ ਤੁਹਾਰੋ।ਨਿਜ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬਿਥਾਰੋ । ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਬਿਭੂਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਰਹੁ 
ਆਪਨੇ ਭਲੋ ਉਜਾਲਾ॥ ੫ ॥ ਤਉ ਸੁਨੋ ਜਬਿ ਸਮਾ ਸੁ ਆਵੈ । ਤਬਿ ਹੀ 
ਕਰਿਬੋ ਸਭਿ ਕੋ ਭਾਵੈ। ਮਗ ਮਹਿ ਚਲਨਿ ਬਿਖਾਦ ਬਡੇਰਾ । ਸ਼ਰਮ 

ਆਦਿਕ ਤੇ ਸਭਿਨਿ ਘਨੋਰਾ” ॥ ੬॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਸਮੈਂ ਸੁ ਹੋੜਿ। 

ਨਿਤ ਪਤਿ ਚ਼ਲਿਬੋ ਰਵੀ ਉਦੋਤ“ । ਲਘ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲਾਯਕ ਨਾਂਹੀ। 

ਖੇਲਹ ਮਿਲਹੁ ਬਾਲਿਕਨਿ ਮਾਂਹੀ ॥ ੭ ॥ ਮਨ_ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਖਾਨੁ ਰੁ 
ਪਾਨ । ਬਧੈ ਦੋਹ ਬਲ ਹੋਹਿ ਮਹਾਨ । ਜਬਹਿ ਸੰਭਾਲਹੁ; ਸ਼੍ਰਮਹਿ ਸਹਾਰੋ। 

੧ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਜੀਵੇ । “ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ । ₹ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ (ਵਡਿਆਂ ਨੇ) 

ਵੇ ਸਖ ਦੇਖ ਹਨ । “ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ (ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ) । ਪਸੂਰਜ ਚੜੇ ਅਥਵਾ ਧੰਪੇ । #ਥਕਾਨ 

ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੋਗੇ । ਪ-ਤਿਮ ਹੀ ਸੁਲਿ ਉਮਾਹ ਮਨ ਮੇਰੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੩੨੮ / ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅਸੂ ੨੬, 

ਤਬਿ ਇਤ ਤੇ ਉਤ ਦੇਸ਼ ਪਧਾਰੋ੮॥ਹਮ ਗਮਨਹਿੰ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਆਨੰਦ । 
ਕਰਹਿ ਝਸਾਵਨਿ ਭਲੋ ਬਿਲੈਦ । ਪਠਹਿੰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । 
ਤਬਿ ਸੁੱਧ ਜਾਨਹ ਸ਼ੋਯ ਮਤੈਤ' ॥ ੯॥ ਸੁਖਦਾ ਅਸਵਾਰੀ ਪਰ ਹ੍ਹੈ ਕੈ 
ਆਵਹੁ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਮੇਦ ਉਪੈਕੈ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਮੈਗ ਭਾਬੈ' । 
“ਹਮ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਰਾਵਰਿ ਰਾਖੈਂ ॥ ੧੦ ॥ ਪਠਹੁ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਤੁਰਨ ਜਾਇ । 
ਤਬਿ ਇਸ ਪੁਰਿ ਤੇ ਚਲਿਬੋ ਭਾਇ । ਨਤ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਅਬਹਿ ਪਿਛਾਰੀ। 
ਕਰਿ ਰਾਖਹਿੰਗੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤਯਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਚਲੋ ਆਇ ਬਿਨ ਪਾਤੀ 

ਆ ਲਮਕ 
ਨਾਂਹਿਤ ਸਾਥ ਚਲਨਿ ਮਨ ਭਾਯੋ? ॥ ੧੨ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਤ 
ਬਹੁ ਬਾਤ । ਕਰਤਿ ਭਏ, ਗੁਪਤ ਜੁ ਬੱਖੜਾਤ” । ਪੁਨ ਸਤ ਤਦ 
ਉਚਾਰਾ । ਪਸਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸੁਖ ਭਾਰਾ ॥ ੧੩ ॥ ਬਾਲਿਕ ਗੁਰ ਜਬਿ 
ਲੰ ਤੁਮ ਪਾਸ । ਜਾਚਹੁ ਪੂਰਨ ਕੀਜਹਿ ਆਸ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਸੇਹ 
ਪਾਵਨ ਹੋਵਹੁ । ਬਿਘਨ ਅਨਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਖੋਵਹੁ ॥ ੧੪॥ ਕੀਰਤ ਕਰਹੁ 
ਸੁਨਹੁ ਅੰਘ ਜੈ ਹੈ। ਬਸਹਿ ਨਾਮ ਉਰ ਮੁਕਤੀ ਹ੍ਰੈ ਹੈ। ਜੇਤਿਕ ਸੇਵਾ 
ਹੁਇ ਘਰ ਗੁਰ ਕੀ । ਕਰਹ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਨ ਉਰ ਕੀ॥੧੫॥ ਸੁਨਿ 
ਮਸੈਦ ਯਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ । ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਸਨੋਹ ਉਚਾਰੀ । “ਪੂਰਬ” 
ਤੁਮ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਗਏ। ਸਗਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਭਏ॥ ੧੬॥ ਚਿਰੈਕਾਲ 
ਤੁਮ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਯੋ । ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜ ਸੁਫਲਾਯੋ । ਥੋਰੋ ਮਾਸ ਆਨਿ 
ਅਬਿ ਰਹੇ। ਤੁਰਨ ਜੈਬੋ ਪੁਨ ਚਿਤ ਚਹੇ॥੧੭॥ਸੈਗਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਸ 
ਤੁਹਾਰਾ । ਚਾਹਤਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿਂ ਬਾਸ ਉਦਾਰਾ । ਬਡੋ ਭਾਗ ਤਬਿ ਅਪਨੇ 
ਜਾਨੈ । ਰਾਵਰਿ ਨਿਕਟਿ ਬਾਸ ਜਬਿ ਠਾਨੈ? ॥੧੮॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੇ 
'ਸਮੁਬਾਏ। “ਤਨ ਇਹ ਬਿਛਰਨਿ ਹਾਰ ਸਦਾਏ । ਹਮ ਸਮ ਦਰਸ਼ਨ 
ਬਾਲਿਕ ਗੁਰ ਕੇ । ਕਰਹ ਪਿਛਾਰੀ ਪੋਮੀ ਉਰ ਕੋ?॥ ੧੯ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਕਹਿ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈਂ । ਭਈ ਨਿਸਾ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈ । ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਾਗੇ 
ਸੁਚ ਤਾਰਿ ਕੈ । ਮੱਜਨ ਠਾਠਿ ਧਜਾਨ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ ॥ ੨੦॥ ਉਦੜੋ ਸੂਰ 
ਪਹਿਰੇ ਪਟ ਸਾਰੇਹੁਤੋ ਤਯਾਰ“ ਪੁਨ ਕੀਨਿ ਅਹਾਰੇਪੁੱਤ ਅੰਕ ਮੈਂ ਲੀਨ 
ਪੜ ਵਾਲਾ ਮਤਾ (ਸਾਡਾ) ਤਦ ਜਾਣੋਂ ! "'ਭਾਵੇਗਾ । “ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਗੁਪਤ ਬਾਤਾਂ ਸਨ,। (ਅੰ) 
ਜ ਹਾਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸਨ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ । “ਪਹਿਲਾਂ । 'ਪਤਿਆਰ ਸੀ (ਭੋਜਨ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੨੯) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨੬, 

ਬਿਠਾਈ । ਕਰੇ ਦੁਲਾਰਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾਈ ॥ ੨੧॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੋ 

ਗਤਿ ਗੋਲ ਅਸਲ ਕਰਤ ਪਨ ੀਡਨਿਤਬਜਾ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੇ 
ਆਇ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਇ ॥ ੨੨॥ ਘਰ ਮਹਿ 

ਜਬਿ ਗੁਰ ਜਾਈ.ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬਹ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ“ਆਜ ਨਿਕਟਿ 
ਰੀਤਿ ਝੇਗਾ ॥ ੨੩॥ ਭੋਰ ਹੋਤਿ 
ਪਨ ਗਮਹ ਅਗਾਰੀ । ਆਇ ਸਦਨ ਕੌ ਸਕਲ ਪਿਛਾਰੀ”? । ਸਤਿਗੁਰ 

ਤਬਿ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ । ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬੈਦਨ ਧਾਰਿ॥ ੨੪ ॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ 
ਸੁਤ ਕੌ ਮੁਖ ਦੇਖਿ । ਬਿਛੁਰਜੋ ਖਹੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ । ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰ 

ਬਿਰੀ ਹੈ। ਚਹਤਿ ਸ਼੍ਰੇਯ, ਨਹਿ ਅੱਸਹ ਢ਼ਰੀ ਹੈ! ॥ ੨੫॥ ਮਿਲਨਿ ਅੰਤ 
ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨਿ”। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਨ । ਗਮਨਤਿ 
ਗਜਰੀ ਜੁਗ ਕਰ ਬੈਦੇ । ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਚਹਤਿ ਸੁਖਕੈਦੇ“ ॥ ੨੬ ॥ 
ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਗਮਠੇ ਘਰ ਕੋ ਤਯਾਗਾ । ਸੈਗ ਅਏ ਜਿਨ_ਮਨ ਅਨੁਰਾਂਗਾਂ । 

ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਿ ਆਏ।ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਸੈਗ ਲਜਾਏ ॥੨੭॥ 
ਪਟਫਾ ਪੁਰਿ ਬਿਸਾਲ ਹੀ ਬਸੈ। ਧਨੀ ਅਨੌਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਲਸੈਂ । ਨਗਰ 

ਬੀਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ । ਸੁਤ ਜੁਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗਹਿ ਚੀਨ ॥ ੨੮ ॥ ਪੀਛੇ 
ਸਿਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਮਿਲਹਿ ਅਨੇਕ ਅਕੋਰਨਿ ਲਕਾਇ। ਬੈਠੇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਸੈਗ ਬਖਾਨਿ ॥੨੯॥ਸਦਨ ਜਾਨਿ 
ਕੌ ਸਕਲ ਹਟਾਏ#। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਤੇ ਗੁਰ ਸੁਪਤਾਏ। ਜਾਗੇ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾ- 

ਨਹਿ ਠਾਨੋ । ਸੁਤ ਸੋਂ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ ॥ ੩੦ ॥ ਕਰਯੋ ਪਕਾਰ 

ਦੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਦਾਸ । ਕਰੇ ਪਠਾਵਨਿ ਤਬਹਿ ਅਵਾਸ। ਬਦਨ ਠਾਨਿ 
ਪਿਤਾਂ ਕੋ ਗਏ। “ਆਇ ਤੁਰਤ ਹਮ)! ਕਹਿਬੋ ਕਿਯੇ” ॥ ੩੧॥ ਜਾਇ 

ਮਾਤ ਸੋਂ ਨਿਸਾ ਬਿ੍ਤਾਂਤ। ਦਾਦੀ ਸਹਿਤ ਕੀਨਿ ਬੱਖਕਾਤ । ਅਨਿਕ 

ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਕਰਹਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਬੈਠਿ ਅਵਾਸ । ੩੨ ' 

“ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ । “ਢੇਰ ਸਾਰੇ (ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ) ਘਰ 

_ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇਵਹੈਬ ਨਹੀਂ ਕੇਰਦੀ(ਕਿ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਾਹੋਵੇ)£ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਖ 

ਕੰਦ ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਬਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ) । “ਸਾਰੇ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ 

ਘਰਾਂ ਨੂੰ) ਮੋੜੇ । “(ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਹਾ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___( ੪੩੩੦) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਹੂ ੨੬, 

“ਬੋਰਨਿ ਦਿਨ ਮਹਿ ਹਮ ਗਮਨੈ ਹੈਂ । ਜਾਇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਹੈਂ ਹੈ"”' 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਚੌਚਲਤਾ ਸਾਬ । ਜੁਗ ਮਾਤਨਿ ਸੋਂ ਭਾਖਹਿੰ ਨਾਥ ॥ ੩੩ । 
ਇਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਗਸਨੇ ਸਨੋ ਕਰਿ ਮਜਲਾ ਸਬਾਨਾ। 
ਕਹਿ ਲਗਿ ਕਹੋਂ _ਪੰਥ ਕੀ ਕਥਾ । ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਜੱਥਾ 
1 ੩੪ ॥ ਜਹਿੰ ਨਿਸ ਥਿਰਹਿੰ ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਲਹਿਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ 

_ਸੈਗਤਿ ਤਤਕਾਲਹਿੰ। ਅਰਪਿ ਅਕੋਰਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਹਿ ਲਹਹਿ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ॥ ੩੫॥ ਇਮ ਹੀ ਕਰਤਿ ਉਲੰਘਿ ਮਗ 
ਆਏ। ਤਰਿ ਜਮਨਾ ਕੋ ਅੱਗੂ ਸਿਧਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ। 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਮਹਾਂ ॥ ੩੬ ॥ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਉਲੰਘਨਿ ਕਰਿਕੀ । 
ਕੀਰਤ ਪੁਰਿ ਪਹੁੰਚੈ ਮਗ ਚਰਿਕੈ। ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ ਅਰੁ ਮੈਗ ਫਕੀਰ। 
ਦੇਖਨਿ ਕਰਯੋ ਦੋਸ਼ ਗੁਰ ਧੀਰ ॥ ੩੭॥ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਕ ਸੈਗ ਦਿਵਾਨ । 
ਚਾਰ ਪੰਚ ਹੈ' ਰੁਚਿਰ ਕਿਕਾਨ” । ਕਰਤਿ ਮਜਲ ਦੇ ਘਾਸ ਨਿਹਾਰੀ'। 
ਦਾਨਾ ਖਗੰਹੇ ਚਣਲੰਹਿ ਬਲ ਭਾਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਕੀਰਤ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਕੀਨਸਿ 
ਡੇਰਾ । ਸੂਰਜ ਮਲ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੋਮ ਘਨੇਰਾ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਆਪਸ 
ਮਾਂਹੀ। ਤੀਰਥ ਕਰਨਿ ਕਥਾ ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥ ੩੯ ॥` ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਨਮ 
ਬਖਾਨਾ। “ਆਯੋ ਚਹਤਿ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ।ਹਮ ਅਨੰਦ ਪਰਿ ਕਰਿਕੈ ਬਾਸ । 
ਪੁਨਹਿ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਠਿ ਤਿਨ ਪਾਸ॥੪੦॥ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜਿਯਤ? ਬਤਾਏ। 
ਸੁਨਿ ਸੂਰਜਮਲ ਉਰ ਹਰਖਾਏ । ਪੁਨ ਉਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਥਾਨ । 
ਜਾਇ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ॥ ੪੧॥ ਪੁਨ ਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਥਲ ਗਏ। 
ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਪੁਰਿ ਆਵਤਿ ਭਏ । ਨਿਸਾ ਬਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ। ਸੂਰਜ 
ਮਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਸਾਦਰ ॥ ੪੨॥ ਪੌੜ੍੍ ਆਪਨੇ ਆਨਿ ਮਿਲਾਏ । ਗੁਰ 
ਹਮ, ਰਖਾਏ “ਵਕ ਗੰਲਾਬਗਾਇ ਹੈ ਨਾਮੂ। ਸ਼ਰਮ ਦਾਸ 
ਦੂਸਰ ਅਭਿਰਾਮੂ! ॥ ੪੩॥ ] ਬਿਭੂਖਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਏ। ਨਿਕਟਿ _ 
ਬਿਠਾ ਪੇਮ ਕੇ ਕਿਏ ਸਦਰ ਬਸਤ ਬਿ ਦੀਨਿ । ਨਿਜ ਸੁਤ 
ਸੋ ਮਿਲਿਬੋ ਇਨ ਚੀਨਿ੪੪॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਬ। ਚਲੋ 
_ਰਹਾਂਗੇ('ਮਜਲਾਂ ਮਾਰੇਦੇਰਸਤਾ ਵਿਚਰ ਕੇ,ਚੱਲ ਕੇ। “ਸੁਹਣੇ ਘੋੜੇ । “ਗੁੜ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ 
ਆਟਾ ਮਿਲਾਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ੬ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤ (ਸ੍ਰੀ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੩੩੧) ____ ਰਾਸਿ ੧੨।ਅੰਸੂ੨੬, _ 
ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਗੁਰ ਨਾਥ । ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ।ਸੁਨਤਿ ਪੂਜਾ ਆਈ 
ਅਗਵਾਈ ॥ ੪੫ ॥ ਦੇ ਕਰਿ ਦਰਬਦਿਕ ਆਕੋਰ । ਮਿਲੇ ਸਕਲ, 
ਬੈਦਤਿ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਕੁਸ਼ਲ ਪਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਭਿ ਕੋ ਕਰੈਂ । “ਕ੍੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਸੁਖ ਧਰੈ” ॥੪੬॥ ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਲੇ ਆਏ। ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਦਨ 
ਮਚਿੰ ਜਾਏ। ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਅਨੰੰਦਪੁਰਿ ਹੋਵਾ । ਨਰ ਨਾਂਰਿਨਿ ਗਨ 
ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ॥ ੪੭ ॥ ਬਹ ਪਕਵਾਨ ਬਨਕ ਲੇ ਆਏ । ਹੈ ਅਰਦਾਸ 

ਬੈਟਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਜਥਾ ਪਾਇ ਪਤਿ ਕੋ ਚਿਰਕਾਲ ।ਹਰਖ ਮਾਨਤੀ ਤ੍ਰਿਯਾ 
ਬਿਸਾਲ ॥ 8੮ ॥ ਤਿਮ ਨਗਰੀ ਕੋ ਲੋਕ ਅਨੰਦੇ। ਸਭਿਨਿ ਆਨਿ ਗੁਰ _ 
ਕੋ ਪਦ ਬੈਦੇ। ਹੋਇ ਸੁਚਿਤ ਰਾਰ ਸਿਵਰ ਲਗਾਜੋ' । ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਅਹਾਰ 
ਕਰਿਵਾਯੋ॥ ੪੯॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ 

ਜਾਗੇ ਮਜਨਾਏ । ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਈ।ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ ਜਬਿ 

ਜਬਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ ॥ ੫੦ ॥ ਮਿਲਹਿ ਆਨਿ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਸਾਰੇ । ਪਸਰਿ 

ਗਈ ਸੁਧਿ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਚਲੇ ਆਇ ਸਮੁਦਾਏ । ਸਹਿਤ 
ਮਸੈਦ ਮਿਲਹੈ ਹਰਖਾਏ । ੫੧॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਚਲਿ ਗਏਦਰਬ 
ਬਿੰਦ ਕੋ ਅਰਪਤਿ ਭਏ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ” ਖੈਸ ਬਿਖੈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ । ਆਨਿ 
ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ॥੫੨॥ ਲਵਪਰਿ ਕੌ ਇਕ ਧਨੁਖ ਮਹਾਨਾ । 

'ਰਪੜੋ ਤਰਕਸ਼ ਭਰਿ ਖਰ ਬਾਠਾ । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਭੇਂਟ ਚਢਾਈ। 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਸਾਦਰ ਲੀਨਿ ਬਿਠਾਈ ॥੫੩॥ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸਭਿ ਸਤਿ- 
ਕਾਰੇ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਹਿ ਦਯੋ ਅਹਾਰੇ। ਕਾਬਲ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ । 

ਦਰਬ ਸਮੇਤ ਮਮੈਦ ਸੁ ਆਏ ॥ ੫੪॥ ਕਹਿਂ ਲੌ ਕਹੋਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ 
ਆਵੈਂ । ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਧਾਵੈ । ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇ ਕਰਹਿ 
ਬਿਸਰਜਨ । ਜੋ ਜਿਸ ਪਰਿ ਮੰਹਿ ਤਹਿੰ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ॥੫੫॥ ਰਹਜੋ ਨਿਕਟ 
ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਭਾਈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਪਰ ਮਿਲੈ ਗਨ ਆਈ । ਸੈਗਤਿ ਆਵਤਿ 
ਜਾਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਬੀਤਯੋ ਰਹਤਿ ਜਬਹਿ ਚਿਰਕਾਲਾ ॥੫੬॥ ਹੋਤਿ ਕੀਰ- 
ਤਨ ਲਗਹਿ ਦਿਵਾਨ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਉਧਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਹਾਨ । ਸੋ ਭੀ 
ਗਲੇ ਨ ਜੈ ਹੈਂ ਮੋ ਤੇ। ਆਇ ਅਨਕ ਨਏ ਸਿਖ ਹੋਤੇ ॥੫੭॥ ਇਮ ਸੁਖ 
ਪਾਇ ਬਿਤਾਯਹੁ ਕਾਲਾ । ਸੁਤ ਕੌ ਸਿਮਰਤਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਆਇ 
“ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲਵਾਇਆ । “ਬਾਬੇ ਬੁਢੇ ਦੇ । 



ਗੁ ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੨੭. 

ਆਪਨੇ ਨਗਰ । ਹਮ ਜੀਹਿਂ ਜਾਨੋ` ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਗੰਹੋ=-॥ ੫੮ ॥ 

ਲਿਖੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਅਖਿਲ ਹਵਾਨ॥ “ਪਠਿ ਕਰਿ ਚਲਹੁ ਬਿਲਮ ਸਭਿ ਟਾਲਿ। 
ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਇਬੋ ਕਰੀਯਹਿ । ਪਹੁੰਚਿ ਅਠੌਦਪਰਿ ਅਪਨਿ ਸੈਭਰੀ- 
ਯਹਿ? ॥੫੯ ॥ ਲੋਕਰਿ ਸਿੱਖ ਪਠਕੋ ਮਗ ਚਾਲਿ । ਪਟਣੇ ਪੁਰਿ ਕੋ ਠਾਮ 
ਸੈਭਾਲਿ'। ਸਤਿਗੁਰ ਬਸੇ ਉਧਾਰਹਿ ਦਾਸ । ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਕ 
ਬਿਲਾਸ ॥ ੬੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 

_ ਆਗਮਨ! ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣ ਬਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੨੬ ॥ 
੨੭. [ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ । ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ | । 

ਦੇਰ ॥ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸਿ ਅਨਦ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹਿ। ਸਮਾ ਬਿਤਾ- 
ਵਤਿ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਦਾਸਨਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਸੁ ਚਾਹਿਂ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁ 
ਗਹੀ ਕੁਚਾਲੀ । ਸ਼ਰਾ ਚਲਾਵੀਤ ਜਗਤ ਬਿਸਾਲੀ । ਹਿੰਦਨਿ ਪਰ ਬਹੁ 
ਬਲ ਕੌ ਪਾਯੋ । ਚਾਹਤਿ ਸਭ ਕੌ ਧਰਮ ਨਸਾਯੋ॥ ੨ ॥ “ਸਗਰੇ ਨਰ ਮੈਂ 
ਤੁਰਕ ਬਨਾਵੇਂ । ਬਹੁਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਹਿ ਭਲੋ ਚਲਾਵੇਂ । ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਦੋਜ਼ਕ ਮਹਿਂ 
ਪਰੈਂ। ਨਹਿ ਇਮਾਨ ਕੋ ਨੀਕੇ ਧਰੈਂ ॥ ੩॥ ਭਯੋ ਮੁਹੈਮਦ ਪਸ਼ਚਮ ਦੇਸ਼ । 
ਤਿਤ ਤਰਕਾਨੇ ਓਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਕਿਤ ਕਿਤ ਹਿੰਦ ਰਹੇ ਨਿਜੋਰ' । ਤਰਕ 
ਕਰੋਂ ਪੂਰਬ ਤਿਸ ਓਰ ॥ ੪ ॥ ਉਤ ਤੇ ਹੋਵਤਿ ਆਵਤਿ ਸਾਰੇ ॥ ਇਤ ਕੇ 
ਪਿਖਿ ਹੁਇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਝਾਰੇ? । 'ਮੈਗ ਮੌਲਵੀ ਮਸਲਤ ਠਾਲੀ । ਸਭਿਠਿ 
ਸਰਾਹਯੋ “ਨੀਕ ਬਖਾਨੀ? ॥੫॥ ਲਿਖਿ ਪਰਵਾਨੋ ਪੁਨਹਿੰ ਪਠਾਏ । ਪੁਥਮ 

ਪੁਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਧਾਏ। ਸੂਬਾ ਤਿਹਠਾਂ ਅਫਕਨ ਸ਼ੇਰ” । ਕਰਤਿ ਹੁਕਮ 
ਸੋਂ ਸਗਰੇ ਜ਼ੇਰ' ॥ ੬ ॥ ਚੈਕ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਹਾਕਮ ਲੋਤਿ ॥ ਦਾਰਿਦ ਸਾਰੀ 
ਪਰਜਾ ਨਿਕੇਤ3ਪਠਯੋ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਬਿ ਪਰਵਾਨਾ। “ਕਰਹੁ ਤੁਰਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ 
ਮਹਾਨਾ ॥੭॥ ਧਨ ਧਰਨੀ ਲਾਲਚ ਦਿਖਰਾਵਹੁ । ਬਨਹੁਂ ਤੁਰਕ ਸਭਿਹੰ 
ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਸਨੇ ਸਨ ਮਨ ਕੋ ਬਿਰਮਾਇ। ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਧੁਰ ਬਾਕ 
ਸੁਨਾਇ॥੮॥ ਬਹੁਰ ਓਜ ਕੋ ਦਾਬਾ ਦੇਹੁ । ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਹੁ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਹਿਂ 
ਲੇਹੁ। ਬਹੁ ਜਬਰੀ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ਪਰੈ । ਦੀਜੈ ਬਜਾਹ ਲਾਲਸਾ ਧਰੇਂ ॥੯। 
ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਬਿਥੈ ਦਿਵ ਜੇਈ । ਧਨ ਅਰੁ ਬੁਧਿ ਮਹਿੰ ਦੀਰਘ ਕੋਈ । 
ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਜੇ ਹੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ । ਸਨੇਂ ਸਨੇ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਅਸ਼ੇਸ਼” । 
"ਯਾਦ ਕਰਕੇ.। "ਕਮਜ਼ੋਰ । “ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ । 

੫ਅਧੀਨ । ੬ਕੰਗਾਲਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਘਰੀਂ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੩੩) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਸੂ ੨੭, 
੧੦ ॥ ਅਫਕਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮਤਿ ਜਾਨੀ । ਦਿਜ ਬਲਾਇ ਗਨ ਸੈਗ 
ਬਖਾਨੀ । ਜੋ ਬੁਧਿ ਮਹਿ ਅਰੁ ਧਨ ਮਹਿ ਭਾਰੇ । ਸਕਲ ਆਪਨੇ ਨਿਕਟਿ 
ਹਕਾਰੇ॥੧੧॥ “ਕਾਗਦ ਪਠਜੋ ਸ਼ਾਹ ਲਿਹ ਦੇਖਿ-ਬਡਿਆਈ ਕਹੁਦੇਹਿ 
ਬਿਸ਼ੇਖ-? । ਸੁਨਿ ਬਿੱਪਨਿ ਗਨ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕਛ ਨਹਿ ਕਹਜੋ 
ਗਯ; ਪਛੁਤਾਏ ॥ ੧੨॥ ਸੋਚਤਿ ਚਿਰੈਕਾਲ ਲਗਿ] ਰਹੇ । ਅਪਨੇ ਧਰਮ 
ਹੇਤ ਪੁਨ ਕਹੇ । “ਪੂਥਮ ਕਿਨਹੁੰ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਐਸੇ । ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਚਹਹੁ 
ਅਬਿ ਜੈਸੇ॥ ੧੩॥ ਅਪਨੋ ਧਰਮ ਤਜਹਿ ਕਿਮ ਸੋਇ" । ਸਿਸ਼ਟਿ ਰਚੀ 
ਤਬਿ ਕੋ ਇਹ ਜੋਇ। ਕਰਹੁ ਓਜ ਦੀਜੈ ਸਭਿ ਮਾਰੇ । ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਹਮ 
ਜਨਮ ਬਿਗਾਰੇਂ ॥ ੧੪॥ ਰਾਖਹਿ ਧਰਮ ਮਰਨ ਲੋ ਸੋਈ । ਕੌਨ ਕੁਰ ਕੋ 
ਜੀਵਨ ਹੋਈ”? । ਇਮ ਕਹਿ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਜੇ ਦਿਢ ਹੁਤੇ 
ਧਰਮ ਧਨ ਭਾਰੇ” ॥੧੫॥ ਪੁਨ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬੈ। ਗਈ ਤਗੀਦ 
ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਬੈ। ਅਫਕਨ ਸ਼ੇਰ ਡਰਯੋ ਰਿਸ ਕੀਠਿ । ਬਧਿ ਕਰਿ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਰ ਚੀਨ ॥੧੬੪-ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਮਹਿ ਹਿੰਦੂ ਬਿੰਦ । ਪ੍ਥਮ ਤੁਰਕ 
ਤਿਨ ਕਰੋਂ ਬਿਲੈਦ-। ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਏ । ਕੇਤਿਕ ਖੱਤੀ 
ਸਦਨ ਬਸਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਤਹਿ ਚਢਿ ਆਇ ਜ਼ੋਰ ਕੋ ਘਾਲਾ । ਕੀਨੋ ਤਿਨ 
ਕੌ ਤੁਰਕ ਬਿਸਾਲਾ । ਬੀਸ ਤੀਸ ਕੋਸਨ ਮਹਿ ਜੋਇ । ਇਕ ਦਿਨ 
ਸਕਲ 'ਏਕਠੇ ਹੋਇ ॥ ੧੮ ॥ ਕਰੇ ਉਤਾਰਨਿ ਸਰਬ ਜਨੋਉ । ਤੋਲ 
ਸਵਾ ਮਨ ਹੋਯਸਿ ਤੋਊ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੁਰਕ ਭਏ ਹੈਂ ਸਾਰੇ । ਹਿੰਦੁਨਿ 
ਹਾਹਾਕਾਰ ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੯॥ ਖੱਖੋ” ਨਾਮ ਭਯੋ ਖੱਤੀਨ । ਭੈਭੇ ਨਾਮ 
ਦਿਜਨ ਕੋ ਕੀਨਿ। ਪਰਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਰ ਗਿਰ ਜੋਏ । ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਮਹਿ ਤਰਕ ਸ ਹੋਏ ॥ ੨੦ ॥ ਦਰਬ ਆਦਿ ਸਾਮਿੱਗ੍ੀ ਜੇਤੀ। ਘਰ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਬਿਰਧੀ ਤੇਤੀ । ਇਮ ਅੜ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੀ ਜਬਿ ਟੂਟੀ। ਸੈਸੇ- 
ਮਾਨ ਭਏ ਧ੍ਰਿਤਿ ਛੂਟੀ ॥ ੨੧ ॥ ਬਹੁਰ ਬਿੱਪ ਪੁਰਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਗਰੇ 
ਅਵਕਨ ਸ਼ੇਰ ਬੁਲਾਏ । ਕਹੋ ਜੋਰ ਕਰਿ “ਕਲਮਾ ਪਠੋ। ਸਰਹਿ ਨ 
ਕਹਾਂ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਨਠੋਂ? ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋ ਚਿੰਤਾ । ਭਏ 
ਇਕੱਤਰ ਕਹੈਂ ਬਿਰਤੈਤਾ।/ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨ ਕੋ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਜਗਤ ਰਾਜ 

"ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ । “ਬ੍ਠ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਜੀਵੇ ? । ਦਧਰਮੀ ਤੇ ਧਨੀ। £ਖੱਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ । 
“ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨੱਠਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗਾ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੩੪ 

- ਨ ਪਾਵੇਂ'॥ ੨੩॥ ਮਿਲਹੁ ਚਲਹੋ ਅਮਰੇਸ਼ੁਰ ਬਾਨ”। 

ਦਿਹ ਧਰਨਾ ਤਜਿ ਖਾਨ ਚੁ ਪਾਨ । ਤਹਿ ਮਰਿ ਰਹਹੁ ਕਿ ਰੁਦ੍ਰ ਰਿੜਾ- 

ਵਹ।-ਰਾਖਹਿਂ ਧਰਮ ਹਿੰਦ-ਬਰ ਪਾਵਹੁ ॥ ੨੪॥ ਤੁਰਕ ਸ਼ੈਗ ਕੀਜਹਿ 

ਤਕਰਾਰ । ਇਕ ਦੁਇ ਮਾਸਨ ਕੌ ਧ੍ਰਿਤ ਧਾਰਿ!। ਅਸ ਮਸਲਤ ਜਰਿ 

ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਜਹਿੰ ਸੂਬਾ ਅਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੫ ॥ ਹਾਥ ਜੰਰਿ 

ਸਭਿਹੁੰਨਿ ਉਚਾਰਾ । ਖਟ ਮਾਸਨਿ ਬੈਧਹੁ ਤਕਰਾਰਾ । ਜਤਨ ਜਿਤਿਕ 

ਹਮ ਤੋ ਹਇ ਜਾਇ। ਸੋ ਕਰਿ ਲੋਹਿਂ ਜਿ ਧਰਮ ਰਹਾਇ ॥ ੨੬॥ ਨਾਂਹਿ 

ਤ ਹਮ ਮਾਨਹਿਂ ਜਿਮ ਕਹੋ । ਜਗਪਤਿ ਆਜ ਬਲੀ ਤੁਮ ਅਹੋ” । ਅਵ- 

ਕਨ ਸ਼ੇਰ ਮਾਨਿ ਜਬਿ ਲੀਨੀ।ਭਲੇ ਦਿਜਨ ਮਿਲਿ ਤਯਾਰੀ ਕੀਨੀ ॥੨੭॥ 

“ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਿਬੋ ਅਬਿ ਆਛੋ। ਧਰਮ ਤਯਾਗਿਬੋ ਨਾਂਹਿਨ ਬਾਂਛੋ॥ ਇਮ 

ਹਠ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਕੋਤਿਕ ਕੌਸਾਂ । ਅਮਰਨਾਥ ਗੇ ਧਾਰਿ ਭਰੋਸਾ ॥ ੨੮ ॥ 

ਕਰਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰਿਕੈ। ਬੈਠੇ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਮੱਜਨ ਕਰਿਕੋ । 

ਕੋ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕਹੈਂ । “ਸ਼ੋਗੂ, ਚੋਦ ਚੂੜਾ; ਮ੍ਰਿਕ ਅਹੈਂ ॥ ੨੯ ॥ 

ਨੀਲ ਕੈਠ; ਸੂਲੀ, ਹਰ; ਜਟੀ । ਬਰਨ ਸ ਬਿਸਦ ਬਿਭੂਤੀ ਠਟੀ” । 
ਅੰਧਕ ਘਾਤਕ, ਰੁਦ,ੰਤ੍ਰਲੋਚਨ“ਸ਼ੈਕਰ ! ਸੇਵਕ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ”॥੩੦॥ 

ਤਪਕੀ ਮੂਰਤਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੈ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਸੈਨ ਅਲਪ ਜਪੁ ਜਾਪੈ । ਮਹਾਂ 
ਦੇਵ, ਭਵ, ਭੱਢ ਕਰੋਤਾ”। ਤ੍ਰਿਾਖੁਰ ਹਰਜੋਂ ਤਿਮ ਬਿਘਨ ਹਰੇਤਾ ॥ ੩੧ ॥ 
ਜਗਤ ਮਿਜਾਦਾ ਬਾਪਤਿ ਰਹਜੋਕਥਾ ਪੁਰਾਨਨਿ ਕੀ ਮਹਿੰ ਲਹਮੋ'।ਪਾਰ- 

ਬਤੀ ਪਤਿ; ਪਾਨ ਪਿਨਾਕੂ" । ਕਰਹੁ ਚਹਹੁ ਜਿਮ ਕਹਿ ਇਕ ਵਾਕੂ"” 

॥੩੨॥ ਜਬਿ ਸੁਰ ਗਨ ਕੋ ਅਪਦਾ ਆਵੈ।ਦੀਨ ਹੋਇ ਤਵ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਵੈਂ। 
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਜਾਨਿ ਸਮੁਦਾਇ। ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਤੇ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ 

॥੩੩॥ ਦੀਨ ਬੈਧੁ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਹਰਤਾ । ਸੈਲ ਕਿਲਾਸ਼ ਬਾਸ 

ਰ ਭੂ ਪਬ਼ਪਤਿ;ਈਸ਼ਰ/ਭਗਦਾਨ। ਝ ਭੁਗਤਹਿ ਜਗ ਨਿਤ ਦਰ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ 

ਅਸ ਬਾਨ । “ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ । “ਚਿਟੇ ਪਗ ਦੀ ਕੀ ਹੀ ਹੈ 

੫ਮੰਧਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ=ਸ਼ਿਵ । “ਜਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ । ਕਲਯਾਨ ਕਰਤਾ । ਓੰਜਿਸਨੇ (ਜਿਵੇਂ) ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। “?ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ 

ਰ ਗਿਆ ਹੈ। "ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਿਨਾਕ ਧਨੁਖ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ! “ਇਕ ਵਾਕ ਕਹਿਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੋ ਕਰ ਲੈੱਦੇਹੋ। __ #ਂਪਾ:=ਚੈਦ ਸੋਲ । 

ਤੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੩੩੫ ) ਰਾਂਸਿ ੧੨ । ਔਸੂ ੨੯. 

ਦਾਨ॥ ੩੪॥ ਅਬਿ ਆਯੋ ਭੀਖਨ ਕਲਿ ਕਾਲ । ਭਯੋ ਜਮਨ ਕੌ ਤੇਜ 

ਬਿਸਾਲ । ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । ਚਹਿਤ ਮ੍੍ਜਾਦਾ ਸਗਰੀ ਹੈਤਾ 
॥ ੩੫॥ ਦਿਜਗਨ ਆਨਿ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਅਬਿ ਹੋਇ 

ਸਹਾਈ । ਰਾਜ ਤਰਕ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਰਾਵਨ ਜਿਮ ਨਹਿ ਚਹਹੁ 

ਜਿ ਨਾਸਾ ॥ ੩੬॥ ਤਊ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਨਿ ਕੋ ਭਾਰੀ । ਬਨ ਸਹਾਇ ਅਥਿ 
ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ । ਨਤੁ ਸਭਿ ਏਕ ਮਈ ਹੁਇ ਜਾਵੈ । ਸੁਰ ਗਨ ਕੀ ਪੂਜਾ 
ਬਿਨਸਾਂਵੈ ॥ ੩੭॥ ਬਿੱਪ ਦੀਨ ਬਨਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਨੀ। ਕਰੁਨਾ ਛਰਹੁ 

ਧਰਮ ਰਹਿ ਧਰਨੀ? । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਦਿਜ ਨਾਮ ਰਟੈਤੇ । ਧੂਪ ਦੀਪ ਬਹ 

ਬਲੀ ਚਉਤੇ ॥ ੩੮ ॥ ਪਰੇ ਕਰਹਿ ਭੈਡੌਤ ਘਨੋਰੀ । ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ 
ਬੋਲਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਵੈਂ।ਬੈਠੇਇਕਆਸਨ, 

ਨਹਿ ਸੋਵੈਂ ॥ ੩੯॥ ਕਨਕ', ਅਰਕ, ਬਿਲ ਦਲ” ਅਰਪੰਤੇ । ਭੋਲਾ 
ਨਾਬ ਧਯਾਨ ਚਿਤਵੇਤੇ । ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਭਏ ਬਿਤੀਤ । ਛੁਧਾ 

ਪਿਪਾਸਾ ਨਿੰਦਾ ਜੀਤਿ ॥੪੦॥ ਮੰਡਕੋ ਮਰਣ ਜਿਯਨਿ ਤਜਿ ਆਸਾ। ਨਹਿੰ 
ਨਿਜ ਕਰਿ ਹੈਂ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ਾ । ਬਜਾਕਲ ਹੋਇ ਕਿਤਿਕ ਗਿਰ ਰਹੇ । 

ਬਿਨਾ ਅਹਾਰ ਕਹਾਂ ਬਲ ਲਹੇ ॥ ੪੧॥ ਕਿਤਿਕ ਅਧਿਕ ਹਠ ਧਾਰੀ 

ਬਿੱਪ । ਸੈਕਟ ਸਹੈੱ' ਸਧੀਰ ਅਛਿੱਪ੍ਰ' । ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । 

_ ਪਰਹਿ ਨਿਤੈੜਰ ਜਲ ਕੀ ਧਾਰਾ ॥ ੪੨ ॥ ਧਰਹਿੰ ਧਯਾਨ ਜਿਸ ਪਰ ਮ੍ਰਿਗ 

_ਛਾਲਾ । ਪਾਰਬਤੀ ਅਰਧੈਗਿ। ਸੁਚਾਲਾ# । ਲਪਟੇ ਸਰਪ ਬਿਕੂਤ ਲਗਾਏ । 

ਮੁੰਡਨ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਬਨਾਏ ॥ ੪੩ ॥ ਸੀਸ ਜਟਾ ਕੋ ਜੂਟ” ਉਤੇਗਾ । 

ਰ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹਤਿ ਰੀਗਾ । ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਨੰਨ ਮੈਂ ਅਗਨਿ ਅਛਾਦੇ । 

ਡਮਰ ਡਮੰਕਤਿ' ਕਰ ਮਹਿ ਬਾਦੇ॥੪੪॥ ਰੂਪ ਅਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਕਰਿਤੇ । 
ਇਸਿ ਬਿਧਿ ਧਯਾਨ ਅਧਿਕ ਦਿਜ ਧਰਿਤੇ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਤਬਿ ਅੰਤਰ 
ਜਾਮੀ । ਜਾਨੋਂ ਕਸ਼ਟ ਬਝੋਂ ਤਿਨ; ਸ਼੍ਰਾਮੀ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਰੰ ਦੈ ਕਸਮ ਰਲ ਤਰਲ ਨਾਮ ਸਤੀ ॥੨੭॥ 

੨੮, [ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ] । 

ਵੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲੌ ਦਿਜ ਭਏ ਜਾਨੇ ਰਿਦੈ ਤ੍ਰਿਨੈਨ' । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ 
੧ੋਹਾਵਣ ਵਾਂਫੁ ਜੇ ਤੁਸੀਂ (੨ਰਕਾਂ ਦਾ) ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀੰ ਤਾਂ । ਧਤਰਾ । ੨ਅੱ। 

ਝਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ । “ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਬਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਧੈਗੀ ਹੈ । 
“ਜੂੜਾ। ''ਡੌਰੂ ਵਾਜਾ ਵਜਦਾ ਹੈ । “ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੪੩੩੬) ਰਾਸਿ ੧੨। ਔਸੂ ੨੮, 
ਪੱਤਰੀ ਬਿਖੇ ਲਿਖਿ ਉਪਾਇ ਕੇ ਬੈਨ॥੧॥ ਥੌਪਈ॥ “ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲਾ । ਅੱਪ੍ਰਮੇਯ ਸਮਰਥ ਕਲਿ ਕਾਲਾ । ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਤ 
ਜੋਇ । ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਰਹਿ ਸੋਇ॥੨॥ਇਹੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਲੋ ਤੁਮ ਜਾਵਹੁ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਆਪਨੀ ਸਕਲ ਸੁਠਾਵਹੁ ।ਸੋ ਰਾਖਹਿੰਗੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਰਾ । 
ਬਿਨ ਅਨ ਤੋ ਹਰੈ ਨ ਉਬਾਰਾ ॥ ੩ ॥ ਉਠਹੁ ਅਹਾਰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕੱਰੋ। ਰਿਦੈ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰ ਪਰ ਧਰੋ” । ਜਹਿਂ ਦਿਜ ਬੈਠੇ ਮੰਡਲ ਕਰਿਕੈ'। ਤ੍ਖਿਤ ਛਧਿਤ ਸੈਕਟ ਕੋ ਧਰਿਕੈ ॥। ੪॥ ਅਰਧ ਜਾਮ ਜਾਮਨਿ ਜਥਿ ਰਹੀ। 
ਬਿੱਪੂ ਝ੍ਰਿਦ ਬਿਚ ਉਤਰੀ ਤਹੀਂ”। ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ। ਪਰਯੋ ਸੁ ਕਾਗਦ ਸਭਿਨਿ ਨਿਹਾਰਾਂ ॥ ੫॥ ਹਾਥ ਉਠਾਂਇ ਬਿਲੋਕਾ ਖੋਲਾ। 
ਅੱਖਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਿ ਬੋਲਾ” । ਜਾਨਿ ਅਚੈਭੈ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਪਠਤਿ ਸਨਤਿ ਸਭਿ ਹ੍ਹੈ ਇਕ ਥਾਏਂ ॥ ੬॥ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਆਸ਼ੈ ਕੋ ਜਾਨਿ । ਕੌਨ ਗੁਰੂ ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨਿ ਊ?। ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਇਕ ਦਿਜ ਲਖਹਿ ਬ੍ਰਿਤੰਤ । ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਭਗਵੈਤ ॥ ੭ ॥ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। “ਮੋ ਤੋ ਸੁਨਹੁੰ ਲਖੋਂ ਜਿਮ ਸਾਰਾ। ਸੂੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪੂਰਬਆਏ। ਬ੍ਰਿਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡ ਧਰਜੋ ਬੁਲਾਏ ॥ ੮ ॥ ਦਾਸਨਿ ਕੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿ ਗਏ। ਪੰਚ ਪੁੱਤ ਤਿਨਕੇਂ ਬਰ ਭਏ । ਪੋਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਾਇ।ਸ਼ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗਏ ਸਮਾਇ ॥ ੯॥ ਤਿਨ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਏ ਹੈਂ । ਬਾਲ ਬੋਸ ਗੁਰੁ ਪੂਜ ਥਿਏ ਹੈਂ । ਸੈਮਤ ਦੈ ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਰਹੇ। ਤਨ ਕੇ ਅੰਤ ਤਿਨਹੁੰ ਬਚ ਕਹੇ ॥ ੧੦ ॥-ਅਬਿ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਬਸਹਿ ਬਕਾਲੇ-। ਆਪ ਗਮਨ _ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਲੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਹੈਂ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਬਿਦਤਿ ਭਏ ਸਿਖ ਲਹੈਂ ॥ ੧੨॥ ਤਿਨ ਵਿਗ ਚਲਹੁ, ਉਬਾਰਹਿ ਧਰਮ । ਤਜਿ ਕਰਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮੁ ਅਰੁ ਭਰਮ“। ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਮੰਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ । ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਬਾਦੀਂ॥ ੧੨॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਸਕਿ ਕਾਲਾ। ਚਹੈ' ਸੁ ਕਰੈਂ ਪੁਤਾਪ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ। ਸੁਨਾਂਤ ਰਹੇ ਨਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ” ॥੧੩॥ ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਗਨ ਨਿਸ਼ਜ਼ੈ ਲੇ ਨਾਨ! ਕਰਕ. 

“ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ । ੧ਚਿੱਠੀ) ਉੱਤਰੀ ਤਿੱਥੇ ਹੀ । ੪ ਕੇ ਖੋਲਿਆ । “ਸੁੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ । “ਲੋਕਿਕ ਲਾਜ ਤੇ (ਮਨ ਯਾ ਕੁਲ ਦਾ) ਭਰਮ । “ਸਾਰੇ ਬਗੜਾਲੂ ਜਿੱਤੇ 



ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨੮. 

ਸ਼ਿਵਕੋ ਲਿ ਸ਼ਭ ਭਾਯੋ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਤਿਧ 
ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੋ।ਉਠੇ ਜਿਸ ਆ “ਪੂਰਬ ਮੱਦਰਾਦੇਸ਼ 
ਕੋ ਚਲੀਅਹਿ । ਝੁਝਿ ਖੋਜਿ ਸਤਿਗਰ ਕੋ ਮਿਲੀਅਹਿ? । ਅਸ ਮਸਲਤ 
ਕਜ਼ਿ ਮੁੱਖਿ ਜੁ ਪਰ ਕੋ(ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਗੁਰਕੇ।੧੫॥ਉਲੰਘਿ 
ਪਧਾਂਰ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ।ਰਤਨ ਪੰਜਾਲਾਂ ਤਜਾਗਿ ਪਗ ਚਾਲਿਬਸੇ ਰਜੌਰੀ- 
ਪੁਰਿ” ਮਹਿ ਆਏ। ਤਜਿ ਭਿੰਭਰ“ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਏ ॥੧੬॥ ਸਭਿ ਪਹਾਰ 
ਉਲੀਘ ਪੁਨ ਦੇਸ਼ । ਗਰਾਮ ਨਗਰ ਪਿਖਿ ਤਯਾਗਿ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ । ਤਹਿ ਤੈ ਸੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਇ॥੧੭॥ “ਤੀਰਥ ਪੂਰਬ 
ਕੋ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । ਅਬਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਬਸੈਂ ਉਦਾਰੇ । ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਗਨ 

_'ਸੇਗਤਿ ਆਵੈ । ਪਾਇ ਕਾਮਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ॥ ੧੮॥ ਬੈਠੇ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ 
ਮਸਨੰਦਾਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੈਦ । ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਨ 
ਖਾਂਨੀ । ਧੈਰਜ ਧਰਮ ਧਾਮ ਆਂ ।੧੯੬॥ਦਿਜ ਗਨ ਸੁਨਿ ਜਸੁ 
ਲੱ ਅਨੰਦ।-ਰਾਖਹਿਹਿੰਦਨਿ ਪੈਜ ਬਿਲੰਦ-।ਚਲੇ ਪੰਥ ਸਭਿ ਆਨੰਦ 
ਜਿ ॥ ੨੦॥ ਪਿਖੀ ਬਿਪਾਸਾ 
ਸੁੰਦਰ ਸਲਿਤਾ । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬਹ ਚਲਤਾ। ਚ ਤਰਨੀ 
ਪਰ ਤਰਿ ਪਰਿ ਤੀਰ? । ਖਰੇ ਜਾਇ ਕੇ ਦਿਜ ਉਰ ਧੀਰ॥੨੧॥ਦਾਾਬੇ ਦੇਸ਼ 
ਪੰਥ ਸਭਿ ਚਾਲੇ । ਦੇਖੀ ਸਤੱਦਵ ਨਦੀ ਬਿਸਾਲੋ,ਤਿਸੈ ਉਲੈਘਤਿ ਪਹੁੰਚੇ 
ਜਾਇ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਜਿਸ ਥਾਇ ॥ ੨੨॥ ਸ਼ਭ ਸਥਾਨ ਪਿੰਖਿ 
ਕੀਨਸਿ ਭੋਰਾ । ਪਗ ਪਖਾਰਿ ਸ਼੍ਮ ਹਤਯੋ ਬਡੋਰ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸ 
ਮੰਹਿਂ ਬਾਸੇ ।-ਮਿਲੈ' ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਪਾਸੇ- ॥੨੩॥ਸਪਤਿ ਜਬਾ ਸਖ 
ਜਾਗੂਤਿ ਭਏ। ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਰਬ ਨੇ ਕਿਏ। ਖਟ ਕਰਮੀ ਪਿਯ ਧਰਮ 
ਚਹੈਤੋ । ਘਸ ਚੇਦਨ ਕੋ ਤਿਲਕ ਲਰੈਤੇ ॥ ੨੪॥ ਅਨਿਕ ਪਕਾਰਨਿ 
ਲੰ ਉਪਹਾਰਾ । ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ । ਹੋਰਿ ਮੇਵਰੋ ਅੰਤਰ ਗਯੋ। 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੋਲੰਤਿ ਭਯੋ । ੨੫ ॥ “ਪਭ ਜੀ ਅਹੈ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ । 
ਤਹਿ ਕੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਖਰੇ ਦਰ ਭੀਗਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਉਹ ਆਏ । ਸੁਮਤਿ- 
ਵੈਤ ਪੰਡਿਤ ਸਮਦਾਏ” ॥ ੨੬ ॥ ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਤੋਗਬਹਾਦਰ 'ਹਸੇ । 
ਵਪੰਜਾਬ। ਦਜਮ ਪਹੜ ਦਾ। ਤਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਪਹਾੜ । “ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਜੈਮ ਰਿਆਸਤ 
ਵਿਚ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੁ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸ 
ਰਹੇ ਹਨ।੬ਗੱਦੀ ਉਤੇਤਰ ਕਰਕੇ ਕੰਢੇ ਲਗੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਨਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। 



ਹਮ ਨਿਕਟਿ ਪੱਤਿਕਾ ਆਈ?॥ ੨੮ ॥ ਵਿਗ ਮਸੈਦ ਗਨ ਸੇਵਕ ਜੋਕ॥ 
ਸਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਸਮੈ ਹੋਇਜਿਨ ਬਚ ਮਹਿ ਆਸ਼ੈ ਗੈਭੀਰ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾ- 
ਰਤਿ ਬੈਠੇ ਤੀਰ ॥੨੯॥ ਜਾਇ ਮੇਵਰੋ ਦਿਜ ਗਨ ਲਯਾਯੋ।ਸਭਿਠਿ ਆਇ 
ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਆਦਿ ਦਸ਼ਾਲੇ । ਸੇਉ ਆਦਿ 

7ਦ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੩੦ ॥ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਗਰੇ ਹਰਖਾਏ । ਬੈਠੇ 
ਆ. ਇਕ । ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੰਦ ਬੂਇਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੋ । ਪੁਨ 
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ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ? ਅਬਿ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਵਿੱਦਕਾਵਾਨ । ਆਏ 
ਸਗ ਨ ਸੈਗਤਿ ਆਨ” ॥ ੩੨॥ ਸਭਿਨਿ ਜਾਤਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ । ਮਿਲਿ 
ਆਵਤਿ ਸੋ ਬਿਧਿ ਨ ਨਿਹਾਰੇ” । ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕੈ ਕਾਰਜ ਔਰ? ਮਿਲਿ 
ਆਏ ਤਜਿ ਕੈ ਨਿਜ ਠੌਰ। ੩੩॥ ਸੁਨਤਿ ਦਿਜਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ। 
“ਹਸਤਾਮਲ ਜਿਮ ਜਾਨਹੁੰ ਸਾਰੀ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੋ ਅਖਿਲ ਬ੍ਰਿਤੈਤਰਿਦੈ 
ਗਜਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵੈਤ | ॥ ੩੪॥ ਤਊ ਹੁਕਮ ਬੂਝਨਿ ਹਿਤ ਕਯੋ। 
'ਸਨਹੁੰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਦੇਸ਼ ਜਿਮ ਭਯੋ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਰਾਜ ਜਮਨ ਕੋ” । ਪੀੜਤ 
ਪ੍ਰਜਾ ਲੋਂਤ ਧਨ ਗਨ ਕੋ ॥ ੩੫ ॥ ਅਬਹਿ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਧਿਕ ਉਠਾਈ । 
ਚਾਹਤਿ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਬਨਿ ਜਾਈ।ਦੇਸ਼ ਪਹਾਰਨ ਕੋ ਸਭਿ ਜੋਈਂ । ਧਰਮ 
ਬਿਗਾਰਿ ਜਮਨ ਭੇ ਤੇਈ॥੩੬॥ਉਤਰੇ ਜੱਗਕਪਵੀਤ ਦੇਕ ਦਿਨ।ਤੋਲਨਿ 
ਕਰੇ ਸੁ ਭਏ ਸਵਾਮਨ । ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਮਹਿਂ ਹਮ ਪਰ ਬਲ ਘਾਣਨ ।-ਬਨਹਂ 
ਤੁਰਕ ਸਭਿ ਤਜਿ ਨਿਜ ਚਾਲਾ-॥੩੭॥ ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੋ ਕਰਿ ਤਕਰਾਰ। 
ਜਾਇ ਸ਼ਰਨ ਲੀਨਸਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਂ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਰਗੈਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹਿੰ ਲਹੇ ॥ ੩੮ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਤਹਿੰ ਤੇ ਪਾਈ। ਮਹਾਂ 
ਦੇਵ ਤੁਮ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਈ” ।ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਧਰੀ । “ਪਠਹੁ 
ਆਪਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ॥ ੩੯॥ ਗਜ ਸਮ” ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਚਵਗੱਤਾ । 

“ਕਮਲੀਆ । “ਹੋਰ ਖ਼ੈਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਵਉਹ ਬਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦੀ । ਓਤੁਰਕਾਂ 
ਦਾ । “ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । £ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ । “ਹਾਥੀ ਵਤ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੩੯ ) ਫਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੨੯. 

ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਤਰ ਕੋ ਪਿਖਿ ਮੱਤਾ।ਤੋਰੰਤਿ ਮੂਲ ਉਖਾਰਜੋ ਜੋਵਤਿ।ਬਲੀ 
ਕੇਹਰੀ ਤੁਮਰੇ ਹੋਵਤਿ” ॥ ੪੦॥ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਅਬਿ ਆਨਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਸ਼ਿਵ 

ਕੋ ਕਹੇ ਕਰਹੁ ਰਖਵਾਰੀ । ਰਾਵਰਿ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਸਖ਼ਰਬ _ 

ਬਲੀ ਜੁ ਰੱਖਕ ਹੋਈ ॥ ੪੧ ॥ ਏਕ ਆਸਰਾ ਆਪ ਗੁਸਾਈਂ । ਗਹਹੁ 
ਬਾਂਹ ਡੂਬਤਿ ਸਭਿ ਜਾਈਂ । ਨਿਜ ਕਰੁਨਾ ਤਰਨੀ ਬਰ ਧਰੋ_। ਕਰਨ 
ਧਾਰ# ਬਨਿ ਪਾਰਹਿ ਕਰੋ ॥ ੪੨॥ ਜਗ ਤੇ ਬਿਨਸਨਿ ਲਗਹਿ ਧਰਮ 

ਜਬਿ। ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਿਤਾਰ ਸੁ ਧਾਰਿ ਤੁਰਤ ਤਬਿ। ਬਨਹਿ ਸਹਾਇਕ 
ਲੋਹਿ ਉਬਾਰ । ਸੁਨੀਯਤਿ ਕਥਾ ਪੁਰਾਨ ਮਾਰ ॥ ੪੩॥ ਅਬਿ ਅਵਿਤਾਰ ਰ 

ਆਪ ਕੌ ਹੋਵਾ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੋਵਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿਕ 
ਭਏ । ਚਿੱਤ੍ ਪਵਿੱਤ ਚਲਿੱਤ੍ਨਿ ਕਿਏ” ॥ ੪੪॥ ਰਾਖਹੁ ਅਬਿ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ 

ਟੇਕ । ਨਾਂਹਿਤ ਜਗ ਮਹਿੰ ਰਹੈ ਨ ਦੇਕ । ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਜਬਿ 'ਸਗਰੇ. 

ਹੋਇ। ਸਰ ਆਦਿਕ ਨਹਿ ਕੋਇ ॥ ੪੫ ॥ ਹੋਮ ਜੱਗਜ ਸਗਰੇ 

ਬਿਨਸੈ ਹੈ '। ਬਹੁਰ ਦੇਵ ਕਿਮ ਥਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈਂ । ਪਰਹਿੰ ਮਹਾਂ ਦੁਰਭਿੱਛ” 
ਸਾਸਤ ਜਲ ਡੀ ਸਿਟੀ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੬੬॥ ਯਾਂਤੇ ਅਬਿ ਹੀ 

`_ਬਨਹ ਸਹਾਇ । ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੋ ਲੋਹ ਬਚਾਇ । ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਕੀ ਰੱਛਾ 

ਹੋਇ। ਰ) ਜਗਤ ਮਿਰਜਾਦਾ ਜੋਇ॥੪੭॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਜੁਗਤਨਿ 

ਸ਼ਾਬ। ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਗਾਬਅਧਿਕ ਦੁਖਾਤੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈਂ । 

ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਹੁ ਉਸਤਤਿ ਕਰੈਂ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ੍ਰਿੰਥੇ ਦਾਸ 
ਰਾਸੇ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਮੈਗ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੨੮ ॥ 

੨੯. [ਅਹਿਦੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰਨਾ] । 
ਵਹਗਾ ॥ ਸੁਨਤਿ ਦਿਜਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਿ ਚਿਤਵਤਿ ਭਏ ਉਪਾਇ ।-ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਰ ਮਹਾਂ ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਬਡ ਪਾਇ-॥ ੧॥ ਚਪਈ ॥ ਤਿਸ 

ਕੋ ਬਨਹਿ ਮਿਟਾਵਨਿ ਜੈਸੇ। ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਤੈਸੇ । 
ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਗੁਰੁ ਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਨੀ।ਪਿਖਿ ਮੁਖ ਸਭਾ ਨ ਕੋ ਕਹਿ ਬਾਨ“॥ 

_੨॥ ਕਰ ਮਹਿ ਧਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਾਚੀ । ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖਿ ਹਿਤ 
`ਬ੍ਰਿਛ । “ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੇਰ 
ਵਾਂਗ ਹੈਦਿਆਂ । “ਮੇਹਰ ਰੁਪੀ ਬੇੜੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਓ । ̀੬ਮਲਾਹ । ੭ਪਵਿੱਤ੍ ਚਰਿੱ_ ਅੰਕਤ 

ਕੀਤ। | % ਚੜ੍ਹ ਦਕਾਲ। "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੋ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ` ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕਹੀ 



___ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੪੦ ) ਚਾਸਿ ੧੨ । ਅੰਸੂ ੨੯, 

ਰਾਂਚੀ । ਪਠੀ' ਸਕਲ ਹੀ ਠਾਨੀ ਮੌਨ । ਦੇਖਤਿ ਰਹੇ ਨ ਬੋਲਕੋ ਕੌਨ ॥੩॥ 
ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਲਗਿ ਲਗਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਰਹੇ। ਨਹਿ ਉਪਾਇ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਲਹੇ । 
-ਅਪਨੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੂਰੋ ਕਰੈਂ। ਬਖਸ਼ਯੋ ਰਾਜ ਸਰਬ ਇਿਮ ਹਰੈਂ॥੪॥ ਅਪਰ 

_ਉਪਾਇ ਨ ਬਨਿ ਹੈ ਕੋਈ । ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਚਾਰਜੋ ਸੋਈ-। ਕਜ਼ 
ਨਿਸ਼ਰੈ ਉਰ ਮਹਿੰ ਜਥਿ ਲਹਜੋ। ਦਿਜ ਗਨ ਸੈਗ ਗੁਰ ਤਬਿ ਕਹਨ॥੫। 
'ਬਿੱਪੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ! ਤੁਮ ਇਕਠੇ ਹੋਵਹੁ। ਕਰਹ ਸਕੇਲਨ ਜਿਹ ਸ਼ਭ ਜੋਵਹ । 
ਵਿੱਲੀ ਪਰ ਕੋ ਸਕਲ ਪਯਾਨੇ। ਤਹਾਂ ਜਾਬਿ ਨਿਜ ਬਿਖਾਂ ਬਾਨ ੬) 
ਹਮਰੇ ਛੱਤ੍ਰੀ ਹੈਂ ਜਜਮਾਨ । ਤਿਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਖਾਨ ਅਰ ਪਾਠ । ਰਹੈ 
ਅਲੈਬ ਸਦਾ ਹਮ ਤਾਂਹੂੰ । ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿਨਿ ਲੋ' ਜਾਹੂੰ ॥ ੭ ॥ ਤਿਨ 
ਮਹਿੰ ਲੀਜਹਿ ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ।-ਕਰਹੁ ਬਲਾਵਨਿ-ਸਕਲ ਉਚਾਰੋ” ।-ਸੋ 
ਜਬ ਸੁਨਿ ਜਿਸ ਮਗ! ਕੋ ਚਾਲੋਂ” ।ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਹਿੰਦੂ ਜਗ ਜਾਲੋਂ“ ॥ ੮ ॥ 
ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਸਭਿਨਿ ਸੈਗ ਇਮ ਕਹੋ । ਏਕ ਮੁਲ ਸੋਂ ਇੱਛਜਾ ਲਰੋ-। ਇਮ 
ਸੁਨਿ ਹਮਹਿ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰਿ ਹੈ। ਤਬਿ ਸਭਿ ਹਿੰਦੁਨਿ ਧਰਮ ਉਬਰਿਹੈ'। 
॥ ੯॥ ਜੋ ਕਯੋਂ ਰੱਛਜਾ ਕਰਹਿ ਤਮਾਰੀ । ਸ਼ਿਵ ਉਚਰੀ ਸੋ ਹਮ ਉਰ 
ਧਾਰੀ? । ਇਮ ਉਪਾਇ ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਏ।ਪੈਨਯ ਪੈਨਯ? ਕਹਿ ਸੀਸ 

_ਨਿਵਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਮਾਨੀ। “ਰਹਹਿ ਧਰਮ ਹਮ 
ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਨੀ? । ਏਕ ਜਾਮ ਲਗਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ । ਪੁਨ ਉਠਿ ਆਏ 
ਅਘ ॥ ੧੧॥ ਦਿਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਧਰਿ ਬਾਸੇ । ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਿਦੈ ਹੁਲਾਸੇ। ਬਹੁਰ ਪਾਇ ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕੋਰੀ । ਭਏ ਤਯਾਰ 
ਆਦੀ ਦੀ ੧੨॥ ਅਪਰ ਬਿੱਪੂ ਬੁਧਿਵੈਤੇ ਜੇਈ।ਕਰੇ ਹਕਾਰਨਿ 
ਮੇਲੇ ਤੋਈ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਯਾਨੋਂ । ਜਿਸ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਤਰਕੇਸ਼ 
ਮਹਾਂਨੇ॥ ੧੩ ॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਬਹੁ ਪੁਰਿ ਕੇ ਮਿਲਿ 
ਦ੍ਰਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਕੋ ਬਿਰੇ ਅਗਾਰੀ । ਬੂਬੇ“ ਅਪਨੀ 

ਰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਉਚਾਰੀ ॥ ੧੪॥ “ਬਹੁ ਪੁਰਿ ਕੇ ਦਿਜ ਹਮ ਸਮੁਦਾਏ । ੮੫ ਕੋ 
_. "ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ । “ਜਹਾਂ (ਛੱਤੀਆਂ ) ਵਿਚ ਸਾਬਾ ਨਮ ਬੀ ਲੈ ਲਵਿਓ। 

“ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹੋ (ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰ) ਬੁਲਾਓ । “ਉਹ ਭਾਵ (ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਜੀ) ਜਦ ਸੁਣਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਢੱਲਣਗੇ । ਕਿ ਦਿ ਜਰੀ। 
੬(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਪੁੱਛਿਆਂ । 



ਬਠਹਿ ਮਤੈਤ' ਆਨ ਅਰ ਪਰ ਦਨਿ ਪਰ 
ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼? ਇਮ ਸੁਨਿ ਗਯੋ,ਸ਼ਾਹਿ ਲਖਿਮਰਜੀਂ। ; ਕਰੀ ਅਰਜ਼ਬੇਗੀ 

ਅਰਜ਼ੀ।੧੬॥ “ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ!ਸੁਨੀਯਹਿ। ਗਨ ਦੇਸ਼ਨਿ 
ਬਹ ਗਨੀਅਹਿ। ਪਾਇ ਕਸ਼ਟ ਕੌ ਆਇ ਪੁਕਾਰੂ। ਚਹਤਿ ਆਪ 

ਤੱ ਪਦ “ਵੰਦਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਏ । ਧਨ ਵਿੱਦ੍ਯਾ 
ਮਹਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਏ। ਜੋ ਨਰ ਗਨ ਮਹਿ ਹੈ ਪਰਧਾਨ । ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਰਘ 
ਨਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਅਵਿਰੈਗ ਬਿਚਾਗੇਸ਼ਰਾਬਾਤਲਖਿਨਿਕਟਿ 
ਹਕਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਆਇਸ ਕੋ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਨ ਸਭਾ ਲਗਿ! 
ਜਾਇਂ॥੧੯॥ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਿੰਦ ਮੁਲਾਨੋ। ਗਨ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਂ ਮਨਮਾਨੋ'। 
ਜਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤ ਮਹਾਂ ਦੁਤਿ ਧਾਰੇ॥੨੦॥ਛੁਕਿ 
੨-< ਕੀਨਿ ਸਲਾਮ। ਪੁਨ ਕਰ ਜੈਰੇ ਖਰੇ ਤਮਾਮ। ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ 

ਜੋ ਹੋਵਾ। ਸੁਨਯੋ ਚਹੈ,ਇਮ ਜਿ ਹੋ ਜੋਵਾ॥੨੧॥ ਭਏ ਸਧੀਰਜ 
ਸਰ ।“ਹੁੱਇ ਲਚਾਰ ਤੁਮ ਨਿਕਟਿ ਪੁਕਾਰੈਂ।ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸਨ 
ਧਰਮ ਹਮਾਰੇ। ਹਿੰਦੁਨਿ ਲੈ ਹੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਬਾਰੇ ॥੨੨॥ ਸੋ ਗਾਵਰਿ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਅਲ ਰਰ ਹਮ ਮਿਲਿ ਮਨ ਮਾਨੀ । ਬਿੱਪਨਿ ਕੇ ਜਜ਼ਮਾਨ 

ਜੀਵਕਾ ਦੇਤਿ ਕੱਏਬ' ॥੨੩॥ ਤਿਨ ਤੇ ਦਾਨ ਲੇਨਿ 
ਰੀ ਇਤ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ । ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜਜਮਾਨ 
ਘਨੇਰੇ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਛੱੜੀ ਅਹੇਂ ਬਡੇਰੇ॥ ੨੪॥ ਤਮ ਤੇ ਪ੍ਥਮ ਰਾਜ 
ਤਿਨ ਕੇਰਾ । ਕਰਤਿ ਜੱਗਜ ਦੇ ਦਰਬ ਘਨੌਰਾ । ਸੋ ਅਬਿ ਐਪਰ ਕ੍ਰਿੱਤ 
ਲਗਿ ਪਰੇ । ਜਯੋਂ ਕਯੋਂ ਅਪਨਿ ਜੀਵਕਾ ਕਰੇ ॥ ੨੫ ॥ ਤਊ ਸਕਲ 
ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋ ਮਾਂਹੀ । ਛੱਤ੍ਰੀ ਬਡੇ ਔਰ ਸਮ ਨਾਂਹੀ। ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਕਰਮ 
ਭਲੇਰੇ । ਲਖਿਯਤਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਅਛੇਰੇ ॥ ੨੬॥ ਤਿਨ ਛੱਤੀਨ ਬਿਖੇ 
ਸਮ ਚਾਦਰ'੭ਸਭਿਨਿ ਬਝੋ ਸ਼ੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੀਰਘ 
ਸਲਾਹ । “ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕੇ । ਅਰਜ ਪਟਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ । 
'੪ਤੁਰਕ ਦੀ ਸਭਾ ਤਕ ਜਾ ਪਹੈਂਚੇ । “ਮਨ ਦੇ ਹੈਕਾਰੀ । ੬ਜਦ ਡਿੱਠੋ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁਖ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ''' "1 “ਜਜਮਾਨ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਨ । ਸਾਰੇ 
(ਜਜਮਾਨ।। ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਪੜਦਾ, ਓਹਲਾ, ਆਸਰਾ, ਓਟ । 

ਕਂਪਾ:-ਜਰਾਵ । ਰ 



ਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੪੨ ) ਰਾਸਿ ੧੨ । ਅਸ ੨੯, 

ਨ ਅਬਾਦੀ ॥ ੨੭॥ ਜਗ ਕੋ ਪਜ ਬਿਦ 
ਚਹੂੰ ਓਰੇ। ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਤਿ ਦੈ ਕਰ ਜੋਰ ਮਾਨਨੀਯ ਸੰਭ ਕੇ ਸਿਰ- 
_ਮੌਰ । ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਨਹਿ ਦੁਸਰ ਔਰ ॥ ੨੮ ॥ ਖ਼ੈਗਤਿ ਨਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ 
ਮਾਨਹਿ। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਨਿਤ ਆਨਹਿ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਨਯੋ ਸਾਨ 
ਮਨ ਸਾਰੇ' । ਚਹਤਿ ਲੋਕ ਦੈ ਰਹਿਨ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹਿਂ 
ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਹਿਆਵਤਿ ਜਾਤੇ ਗੁਨ ਗੀਨ ਗਾਵਹਿ । ਕਰਹਿ ਕਿ ਕਹਹਿਂ 
ਕਿੱਤ ਸ਼ੁਭ ਜੋਇ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਸੋਇ॥ ੩੦ ॥ ਯਾਂਤੇ ਜਗਤ 
੨ ਅਉ. ਤਿਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੋ। ਭਏ ਸਭਿਠਿ ਮਹਿੰ 

। ਧਰਹਿਂ ਸੁ ਧਰਮ ਜੁ ਕਰਹਿ ਬਖਾਣੂ ॥ ੩੧ ॥ ਯਾਂਤੇ 
ਦੀ ਇਨ”। ਸਭਿ ਕੇ ਅੱਗ੍ੀ, ਪੁਗੂ, ਪਰਾਇਨ“ । ਤਿਨ ਕੋ 
ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਹਿ ਲਯਾਵਹੁ । ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਈਮਾਨ'ਰਖਾਵਹੁ॥ ੩੨॥ 
ਬਹੁਰ ਨ ਤੁਮਕਿਸ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹੀਯਹਿ । ਬਨਹਿਂ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿ 
ਲਰੀਯਹਿ । ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ । ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰਬ ਮਾਨਹਿਂ 
ਤਬਿ 'ਸਾਦਰ ॥੩੩॥ ਫੇਰ ਨ ਫੇਰਿ ਕਰਹਿ ਗੋ ਕੋਇ£ । ਗੁਰ ਕੇ ਮਗ ਹਿੰਦੂ 
ਸੰਭ ਹੋਇ । ਪੁਨ ਹਮ ਸਮ ਕੀ” ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ । ਬਿੱਪ੍ ਜੀਵਕਾ ਬਸਿ 
ਜਹਿ ਕਹਾਂ ॥੩੪॥ ਬਿਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਨਾਏ । ਬਨਹਿਂ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ 
'ਸਮੁਦਾਏ । ਜਹਾਂ ਏਕ ਤੇਂ ਕਾਰਜ ਜੋਇ । ਬਹੁ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਨ ਦੈਹੈ ਕੋਇ॥ 
੩੫॥ ਕਹਿ ਕਰਿ ਪੂਰਬ ਤਿਨਹਿੰ ਬੁਲਾਵਹੁ । ਨਿਜ ਮਰਜ਼ੀ ਗ਼ਰਜ਼ੀ< 
ਸਮੁੜਾਵਹੁ । ਜੜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਬਲ ਛਲ ਸਮੁਦਾਇ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਲਿਹ 
ਤੁਰਕ ਬਨਾਇ॥੩੬॥ਹੇਰਤਿ ਹੁਇ ਹੈਂ ਸਕਲ ਪਿਛਾਰੀ । ਬਾਤ ਜਥਾਰਬ 
ਹਮਹੁ ਉਚਾਰੀ? । ਇਮ ਸਨਿ ਸ਼ਾਹ ਉਚਿਤ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ/ਕਹਜੋ “ਦਜਹ 

_ਤੁਮ ਨੀਕ ਬਖਾਨੀ ॥ ੩੭ ॥ ਹੁਇ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿਮ ਚਿਤ ਬਾਂਛੋ । ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾ 
ਮਹਿ ਗਮਨਹਿੰ ਆਛੋ। ਪੁਨ ਸਭਿ ਸਿੱਖਕ ਸੈਦੇਹ ਨ ਕਰੈਂ । ਗੁਰ ਕੌ ਦੇਖਿ 
ਤੁਰਕਪਨ ਧਰੈਂ?॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਰਖ਼ ਬਿੰਦ ਮੁਲਾਨੇ । ਕਾਜ਼ੀ ਅਰ 
ਉਮਰਾਵ ਬਖਾਨੇ ।“ਇਮ ਸਖੇਨ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇ। ਸਾਵਰ ਸ਼ਰਾ ਮਾਨਿ 
“ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮੌਨ ਕਰਕੇ। “ਜਗਤ ਗੁਰੁ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਵਡਾਵ; ਸਭ ਹਿੰਦੂ । 
“ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਸ੍ਰਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹਨ । ੬ਫੇਰ ਕੋਈ 
ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । “ਸਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ । “ਬ੍ਰਾਰਮਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ ਹਰ ਬਾਂਵੇਂ । 

__€ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਰਜ਼ । 



| (੪੩੪੩ ____ ਰਾਸਿ ੧੨। ਅਔੰਮੂ ੩੦. 

ਸੰਭਿ ਕੋਇ ॥ ੩੯॥ ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਤਿ ਹੋਇ ਬਿਚ ਦੀਨ । ਸਭਿ ਜਗ 
ਬਿਖੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਝ ਪੀਨ”? । ਅਸ ਮਸਲਤ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸਰਾਹੀ । ਉਘਰਹਿ 
ਲ ਸ ਜਾਨਹਿੰ ਨਾਂਹੀ ॥ ੪੦॥ ਜਿਸ ਤੇ ਨਸਹਿ ਤੇਜ ਤਰਕਾਨਾ । ਸੋ 

ਕਰਹਿ ਧਰਹਿ ਮਨ ਮਾਨਾਂ । ਗੁਰੂ ਰਕਾਰਹੁ” ਮਤਿ ਠਹਿਰਾਯੋ 
“ਆਵਹਿ ਰਾਮਰਾਇ ਜਿਮ ਆਯੋ॥ ੪੧ ॥ ਪੂਰਬ ਗੁਰੇ ਸੋ ਗਏ 'ਸਮਾਇ। 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਬਹਿ ਬਤਾਇ?”। ਦੋ ਅਹਿਦੀ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਇ । 
ਭਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੁਕਮ ਕਹਯੋ ਸਮੁੜਾਇ ॥ ੪੨॥ €ਬੂੜਿ ਦਿਜਨ ਸੋਂ ਬਸਿਬੇ 
ਗਾਮੁ । ਸੋਢੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਨਾਮੁ। ਜਾਇ ਹਕਾਰਹ ਇਤ ਕੋ ਲਯਾਵਹ । 
ਆਇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਤ ਕੌ ਪਾਵਹੁ ॥ ੪੩ ॥ ਕਹਹੁ-ਦਿਖਾਵਨਿ ਅਜ਼ਮਤ 
ਕਰੈ।ਕੈ ਹਮਰੇ ਅਨੁਸਰਤਾਧਰੈਂ-।ਸਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ। 
“ਨਾਮ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਦਿਜਨ ਉਚਾਰੀ ॥ ੪੪॥ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਠਿ ਬਾਹਰ 
ਭਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਪੰਥ ਸਿਧਏ । ਤੁਰਕ ਮੰਦ ਮਤਿ ਹੁਤੋ 
ਠਰੈਗਾ । ਸੈਤ ਪੀਰ ਗੁਰ ਸਨ ਬਦਰੇਗਾ' ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
੍ਿੰਥੇ ਦਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਅਹਿਦੀ ਦਲਨ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਸੰਸੂ ॥ ੨੯ ॥ 

੩੦. [ਅਹਿਦੀਏ ਵਾਪਸ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਫਾ ਬਾਦ]। 
`ਛੋਰਭਾ ॥ ਅਹਿਦੀ ਚਢਿ ਕਰਿ ਖਾਟ ਪਰ ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਧਰਿ ਪਾਸ। ਨਿਕਸੇ 
ਪਰਿ ਤੇ ਨਰਨ ਸਿਰ ਉਰਧ ਉਠਾਇਸ ਤਾਸ ॥ ੧॥ ਬਪਈ ॥ ਆਰੇ 
ਗਾਮ ਗਮਨਤੇ ਆਵੈਂ।ਪਾਛਲਿ ਨਰਤਿਨ ਖਾਟ ਫਿਕਾਵੈਂ' । ਤਹਿ ਤੇ ਨਏ 
ਨਿਕਾਸਿ ਬਿਗਾਰੀ=। ਆਇ ਉਠਾਵਹਿੰ ਲੋ' ਸਿਰਧਾਰੀ ॥ ੨॥ ਬੈਠਿ ਮੰਢ 
ਪਰ ਪੰਥ ਪਯਾਨਹਿੰ। ਸਰਬ ਪੂਜਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਹਿੰਲੇਤਿ ਸਭਿਠਿ 
ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਆਮਿਖ ਸੋਂ ਅਹਾਰ ਕਰਿ ਖਾਨ ॥ ੩॥ ਸਨਠੇਂ ਸਨ 
ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਚਾਲਹਿਂ । ਨਿਤ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਨਾਮ ਮੈਭਾਲਨਹਿਂ” । ਚਲਤਿ 
ਚਲਤਿ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਨਰਨਿ ਸੀਸ ਪਰ ਉਠੇ ਸੁ ਜਾਹੀਂ”॥੪॥ 
ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਤੀਰ ਪਹੂਚੇ ਆਇ। ਕਰਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਗਮਨਤਿ ਜਾਇੰ । 
ਆਂਇ ਅਨਦ ਪਰਿ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ । ਚਢੇ ਮੰਚ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਬੇਗ ॥੫॥ 
ਖਾਨ ਪਾਠ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । 

` ਤਕੜੀ । “ਮਨ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਤਦੇ ਹਨ । ਵੈਸਲਾਹ ਠਹਿਰਾਈ । 
੧ਅਧੀਨਤਾ । “ਬਦਰੈਗ=ਵਿਰੋਧੀ , [ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਡ ਵਿਚ ਅਨਮਿਲਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਰੈਗ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਅਜੋੜ, ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ, ਵਿਰੋਧੀ। । $ਨਵੇ' ਵਗਾਰੀ 
(ਫੜਕੇ) । “ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । "ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਹਿਦੀਏ)। ਦੋਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੪੪ ) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੩੦, 
ਰਨ, ਗਲ ਪਲ, 

ਬੈਠਨਿ ਸਭਾ ਸਮਾ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕੋ” । ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਠਨਿ ਲਾਲਸਾ ਧਰਿਕੋ॥ 
੬ । ਭਏ ਤਯਾਰ ਅਹਿਦੀ ਤਬਿ ਦੌਨ । ਬਿਰਤਾ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਗਹਿ ਤੌਨ”। 
ਸੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਇਵ ।“ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਮ ਚਲਿ 
ਆਇਵ ॥ ੭ ॥ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਨਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਮੈਂ । ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ ਚਲੌਤਿ 
ਭਾ ਉਰ ਮੈਂ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਹਮ ਚਲਿਆਏ।ਮਿਲਜੋ ਚਹੈਂ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਾਏ ॥੮॥ ਸੁਨਤਿ ਪਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਪਯਾਨਾ। ਸਭਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਹਿਦੀਨਿ” 
ਬਖਾਨਾ । “ਬਿਰੇ ਪੌਰ, ਦੈ ਸ਼ਾਹਿ ਪਠਾਏ । ਕਹੈਂ ਸੁ-ਹਮ ਲੈਬੇ ਗੁਰ 
ਆਏ-% ੯॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਵ । ਤੂਤ ਭਵਿੱਖਯ ਲਖਹਿੰ ਸਭਿ 
ਭੇਵਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ “ਆਏ ਜਮ ਕੇ“ ਅਬਰਿ ਰਬਾਰੈ£' 
॥੧੦॥ ਲਖੀ ਜਾਇ ਨੀਕੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਅਵਸਰ ਪੂਰਨ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ” । 
ਸੁਨਿਕੈ ਮਤੀਦਾਸ ਤਬਿ ਕਹਜੋ। “ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਹਾਂ ਆਪ ਇਹ ਲਹਜੋ?॥ 
੧੧॥ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਉਰ ਸ਼ਾਹੁ ਲਖੰਤ। ਰਖਹਿ ਅਦਾਇਬ' ਨੰਸ੍ਰਿ ਬਠੰਤਾ । 
ਰਾਮਰਾਇ ਠੋ ਬਹੁ ਧਨਦੀਨਿ।ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ ਸ਼ੁਭਾਸਨ ਦੀਨਿ"॥੧੨॥ 
ਅਬਿ ਲੌ.ਬਨੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਭ ਤਾਂਹੀ। ਭਾਉ ਧਰੈ ਤਿਮ ਹੀ ਤੁਮ ਮਾਂਹੀਕਰਹ 
ਸ਼ਾਹੁ ਲੋ ਮੇਲ ਸੁਖਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਕਹਤਿ ਹਹ। ਬਾਕ ਦੁਖਾਰੇ"?॥ ੧੩॥ 
ਸੁਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਕਹਜੋ । “ਸੋ ਹਇ ਹੈ ਜੁ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਰ੧ੋ । ਹਮਤੋ 
ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਕੇ । “ਦਰਸ਼ਨੀ ਭਿਉੜੀ ਵਿਚ ਓਹ ਜਾ ਠਹਿਰੇ । ੧ਅਹਿ- 
ਚੀਆੰ ਦਾ । “ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ । “ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ । “ਦੂਤ । “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ 
ਇਹ ਗਲ ਮਮਬੀ ਜਾਹੀ ਹੈ । (ਅ) (ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ) ਝ੍ਰਿਤੱਤਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 
ਸੌਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । “ਕੀਹ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ । ੯ਸਤਿਕਾਰ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਸਨ ਦੇਕੇ ।(ਸਾਨੂੰ, 
ਦੁਖਦਾਈ ਲਗਣ ਵਾਲੇ । # ਏਹ ਵਾਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਹਿਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਤੋ ਹੈ ਜੋ ਜੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਵਿੱਖਤ ਫਾਚੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਭੈ ਖਾਣ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ, “ਭੈ ਕਾਹ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ ਤਾਂ “ਹਰਖ ਸੇਗ 
ਜਾਕੈ ਨਹੀ” ਸੇ ਆਪ ਭੈ ਕਦ ਖਾਂਦੇ ਯਾ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੈ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਲੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ _.ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਸਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀਂਜਾਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗਲ ਸੁੱਟ ਦਿਰ, ਇਸ 
_ਦਾ ਟੌਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਚਲ ਤੇ ਖੇਦ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਰਥ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 
`ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 1ਪ੮-ਹਠੁ। 



(੪੩੪੫ ) _ਗਾਬਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੩੦. 
1“ਕੂਰ, ਮਲੇਛ ਸੈਤ ਦੁਖਦਾਈ"? ॥ ੧੪॥ ਇਮ 

ਕਹਿ ਅਹਿਚੀ ਨਿਕਟਿ ਬਸਏ ਪਿਖਿ ਨਿਕਤ ਐ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਈਸਮੁਖ 
ਬਦਨ ਗੁਰ ਜਬਹਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਤਤਛਿਨ ਦੁਰਮਤਿ ਤਿਨ ਨਿਰਵਾਰੇ॥ ̀  
%੬# ਸਮ ਸਤਨਿ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁਭਾਉ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਲੋਸ਼ ਕਦਾਊ। 
ਮੂ ਸੀਸ ਕਰਿ ਕੀਨਿ ਸਲਾਮ । ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਸਭਾ ਤਮਾਮ ॥ ੧੬॥ 
ਨਿਜ ਕਚ ਤੇ ਦੀਨਸਿ ਪਰਵਾਨਾ । ਕਰੋ ਪਢਾਵਨਿ ਮਤਲਬ ਜਾਠਾ। _ 
ਲਿਖਜੋ ਤਾਂਹਿ ਮਹਿ “ਆਵਨਿ ਕੀਜੈ । ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁਇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ 
੧? ॥ ਲੋਕਨ ਤੋਂ ਜਸੁ ਸੁਨਜੋ ਤੁਹਾਰਾ । ਯਾਂਤੇ ਮਿਲਿਬੋ ਨੀਂਕ ਬਿਚਾਰਾ” 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਗਤ ਲਿਖਵਾਇਵ/ਜੇ ਮਿਲਿਬੇ'ਲਾਲ਼ਸ ਉਂਪਜਾਂਇਵ 

__॥ ੧੮॥ ਤੋਂ ਹਮ ਆਵਹਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੋ । ਮਿਲਿ-ਕਰਿ ਕਰਹ ਮਨੋਰਥ 
ਉਰ ਕੌਪੂਰਬ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਬਲ ਸੁਨਿਕੈ।ਰਾਮਰਾਇ ਬੁਲਵਾਇਵਗੁਨਿਕੇ 
। ੧੯ ॥ ਸੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਰ ਬੁਲਵਾਏ । ਅਬਿ ਤੈ' ਹਮਰੇ ਨਿਕਟਿ 
ਪਠਾਏ । ਤਿਨ ਅਹਿਦਿਨਿ ਕੌ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਦਯੋ। ਕਤਹਿ ਚਬਾ ਜਿੰਮ 
੦ -ਤ ॥ ੨੦ ॥ ਇਮ:ਉੱਤਚ ਲਿਖਵਾਇ ਗੁਸਾਈ । ਕੋਤਿਕ ਧਨ 
ਦੀਨਸਿ ਤਿਨ ਤਾਂਈ । ਹਤੇ ਲੌਭ ਭੋ ਲੰ ਨਰਮਾਏਂਆਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੁਖ ਨ 
ਕਛੂ ਅਲਾਏ॥ ੨੧॥ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਅਹਿਦੀ ਚਾਲੇ । ਚਢਿ ਮੰਚਨ 
ਪਰ ਪੂਰਬ ਢਾਲੋਂ' । ਸਨੋ ਸਨੋਂ ਤੈਸੇ ਚਲਿ ਗਏ । ਦਿੱਲੀ ਬਿਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ 
ਭਏ ॥ ੨੨॥ ਨੈਂਰੈਗ ਨਿਕਟਿ ਪਹੂੰਚੇ ਜਾਇ।ਕਾਗਦ ਦਯੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸ਼ਨਾਇ 
। ਕਹੌਕੋ _ਗੁਰੂ, ਹਮ ਭੀ ਤਹਿ ਆਵੈਂ । ਕੇਤਿਕ ਬਾਸਰ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵੈਂ 
॥ ॥ ੨੩॥ ਅਜਿ ਆਯੋ ਚੌਮਾਸ ਕਾਲ । ਮਗ ਮੰਹਿ ਪਾਠੀ ਧੰਕਾਂ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਸੁਨਿ ਔਰੈਗ ਤਬਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੋਯਹ ।-ਆਵਹਿ ਆਪ-ਬਿਚਾਰਤਿ 
ਜਹ ॥ ੨੪॥ ਇਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਕੀਨਿ । ਬਸਨ ਅਨੰਦ 
ਪੁਰਿ ਕੌ ਤਜਿ ਦੀਨਿ । ਅਲਪ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਲੀਨਿ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ 
ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਬੀਨ”॥ ੨੫॥ ਮਾਸ ਅਸਾਛ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਸਿਖ ਮਮੈਦ 

7 ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ (ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ) ਨਾਲ । “ਭਾਵ ਅਹਿਚੀਆਂ ਨੇ । (ਸ਼ਾਹ) 
ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਦ ਹੈ ਕਥਾ ਵਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ । “ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ । $ਚਿੱਕੜ । 
“ਜੋ ਸਰਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹਨ । 

੧ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਸਿਰੋਪਾਉ ਯਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਰਿ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੪੩੪੬ ) ਰਾਸਿ-੧੨ । ਅਸੂ ੩੦, 

_ਹਇ ਬਿਦਾ ਪਯਾਨੇ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੋ ਚਲਿ ਗਏ। “ਸਤਿਗੁਰ 

ਸ਼ੀਲ? ਸਰਾਹਤਿ ਭਏ ॥ ੨੬॥ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਖੂਰਬ ਕੋ ਮੁਖ ਕਰੇਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 
ਮਜਲ ਅਲਪ ਹੀ ਬਿਰੇ (ਬਸਹਿ ਨਹੀਂ ਤਬਿ ਪੁਰ ਪਟਿਆਰਾ'। ਇਤਿ 
ਕੋ ਆਏ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ ॥ ੨੭ ॥ ਸੈਵਦੀਨ ਇਕ ਤੁਰਕ ਭਲੋਰਾ । ਨਿਜ 
ਪੁਰਿ ਕੋ ਬਸਾਇ ਤਿਸ ਬੇਗਾ । ਸੈਵਾਬਾਦ ਨਾਂਮ ਤਿਸ ਰਾਖਾ । ਗੁਰ ਜਸੁ 
ਸਨਤਿ ਦਰਸ ਕੌ ਕਾਂਖਾ॥ ੨੮ ॥ਚਿਤਵਤਿ ਰਹਤਿ=-ਜਾਉ' ਤਿਨ ਪਾਸ। 
ਸੁਨਹੁੰ ਤਿਨਹੁੰ ਤੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ-1ਅਟਕਜੋ ਰਹਤਿ ਕਾਜ ਘਰ ਕੌਗੇਨਹਿ 
ਅਵਕਾਸ਼' ਲਹੜੋ ਕਿਸ ਬੇਰੇ॥ ੨੯ ॥ ਤਉ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਪਜਾਂਸ ਬੇਰੀ । 
-ਮਿਲਹਿ ਗੁਰੂ ਕੌ ਚਲਿ ਕਿਸ ਬੇਰੀ-। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਨੀ । 

=ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਹਿਤ ਠਾਨੀ=॥੩੦॥ਉਤਰੇ ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਪਰਿ ਨੋਰੇ 
_ਸਕਲ'ਆਇਿ ਲਾਗਜੋ ਤਬਿ ਡੋਰੇ” । ਸੈਵਦੀਨ .ਿਗ ਕਿਨਹੁੰ ਬਖਾਨਾ । 
“ਉਤਰਯੋ ਆਇ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਜਾਨਾ? ॥ ੩੧॥ ਸੁਧ ਹਿਤ ਸੁਨਿ ਕੌ ਮਨ੍ਜ 
ਪਠਾਯੋ । ਬੂੜਿ ਗਯੋ ਤਿਨ ਜਾਇ ਬਤਾਯੋ । “ਜਿਸ ਕੇਂ ਸੈਗ ਮਿਲਨਿ ਤੁਮ 
_ਢ਼ਾਹੋ । ਯੋਚਕ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ. ਅਬਿ ਪਾਹੋ ॥ ੩੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਂਗ ਬਹਾਦਰ 
ਅਹੈਂ । ਕੈਗੀ ਨਜ਼ ਬੁਝੇ ਸੋ ਕਹੈਂ”। ਸੈਫ ਦੀਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਰਖਾਯੋ । 
ਤਤਫਿਨ ਆਪ ਕੋ ਆਯੋ॥ ੩੩ ॥ ਕਿਤਿਕ ਅਸ਼ਰਵੀ ਆਗੇ 
ਧਰਿਕੈ। ਬੈਦੇ ਪਟ ਨੰਮ੍ਰੀ ਸਿਰ ਕਰਿ ਕੈ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਮੁਝ ਕਰਯੋ 
ਨਿਹਾਲਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿ ਆਨਿ ਕ੍ਿਪਾਲ॥੩੪॥ਅਬਿ ਪਹੁੰਚਕੋ ਹੈ ਆਨਿ 
ਚੁਮਾਸਾ। ਬਨੋਂ ਕਿਤਾਰਥ ਕੀਜਹਿ ਬਾਸਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਗੁਹਿ 
ਹਾਬ। ਕਰਤਿ ਪਲੋਸਨਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਥ ॥ ੩੫ ॥ ਪੁਨ ਮੁਖ ਚਖ ਪਰ 

ਢੇਰਨਿ ਕਰੈ ।-ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ`ਭਾ-ਇਮ ਉਰ ਧਰੈ । ਹੇਰਿ ਪ੍ਰੰਮ ਕੋ ਬਹੁਤ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਬਾਕ ਬਖਾਨਯੋਂ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੩੬॥ “ਜੇ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਏਵ 
ਤੁਮਾਗੇਕਰਹਿਂ ਬਾਸ ਚਹੁੰ ਮਾਸ ਸੁਖਾਗੇਚਹੈਂ ਸ਼ਾਹ ਿਗ ਕਰਨਿ ਪਯਾਨ॥ 
ਬਰਖਾ ਹਟੇ ਜਾਹਿ ਤਿਸ ਥਾਨਾ ॥ ੩੭ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਗੁਰੂ 
ਉਚਾਰਜੋ । ਸੈਫੱਦੀਨ ਕਹਿ ਸਿਵਰ ਉਠਾਰਜੋ । ਸੁੰਦਰ ਉਪਬਨ£ ਬਿਥੈ 
ਆ“ ------ ਤਾਜ“ = 

੧ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਸੀ ਨ ਲਾ 
"ਅਣ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ । “ਸੈਂਗੀ ਨਰਾਂ 
ਹੁੰਡਿਆਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । “ਬਾਗ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾ ( ੪੩੪੭ 1 
ਉਤਾਰੇ । ਆਪ ਸਾਥ ਹਇ ਤਹਾਂ ਪਧਾਰੇ ॥੩੮॥ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਡੋਗ ਕਚਿ- 

_ਵਾਯਹੁ । ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇ ਸਕਲ ਪੁਚਾਯਹੁ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਕ 
ਸੁਨਾਏ । ਪੁਨ ਨਿਜ ਸਦਨ ਗਯੋ ਹਰਖਾਏ ॥੩੯॥ ਨਿਸਾ ਬਾਸ ਸਤਿਗਰ 
ਤਬਿ ਕਰਯੋਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੁਖ ਧਰਯੋ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸੌਚ 
ਢਿਸ਼ਨਾਨੇ । ਬੈਠੇ ਥਿਰ ਹੁਇ ਲਾਗਿ ਸੁ ਧਜਾਨੇ ॥੪੦॥ ਦਿਵਸ ਚਢੇ ਕਰਿ 
ਪਰਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਸੈਵਦੀਨ ਪਹੁੰਚਜੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪਦ 

__ਪਰ ਹਰਖਾਯੋ । ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ॥੪੧॥। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ _ 
ਅਨੌਂਕ ਪੁਕਾਰਾ । ਕਰਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਮੇਤ ਉ਼ਾ- 
ਗੰਤਿ ਜਮੋਂ ਜਯੋਂ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਸੀ ਹੋਤਿ ਮਨ ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ'॥ ੪੨॥ 

_ਮੂਦਤ ਹੋਇ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ । “ਕਰਹ ਬਾਸ ਮਮ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ । 
ਪੰਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਾਨੀ । ਗਮਨ ਕਠਨ ਮਗ ਕੌ ਲਿਹ ਜਾਨੀ? ॥ 
੪੩॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੈਫਦੀਨ ਕ। ਬਿਨਤੀ । ਕਰਨਿ ਕੂਚ ਕੀ ਤਜਿ ਕਰਿ 
ਗਿਨਤੀ । ਕਰੋ ਬਚਨ “ਤੁਮ ਆਛੇ ਕਹਜੋ। ਮਗ ਪ੍ਸਥਾਨ ਸਮਾਂ ਨਹਿ _ 
ਲਹਜੋ॥੪੪॥ ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਸੈਕਟ ਹੋਤਿ ।ਤ੍ਰਿਨ ਗਨ ਜੀਵ ਬਿਲੈਦ 
ਉਦੋਤਿ”। ਬਰਖਾ ਸਕਲ ਬਿਤਾਵੈ' ਜਬੈ । ਕਰਹਿ ਕੂਚ ਡੇਰਾ ਹਮ ਤਬੈ” 
॥ ੪੫ ॥ ਤਹਿੰ ਗੁਰ ਬਸੇ ਦੇਨਿ ਕੋ ਛੋਮ । ਸੈਫਦੀਨ ਦੀਰਘ ਉਰ ਪ੍ਰੋ ਮੁ । 
ਕਗੰਹ ਭਾਵ ਕੋ ਨੀਤ ਨਵੀਨ । ਪਰਚਹਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਰਹੈ ਪਰਬੀਨ ॥੪੬॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸੇ “ਸੈਫਾਬਾਦ ਗੁਰ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੦ ॥ 

ਰ ੩੧, [ਸੈਫਦੀਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ । ਅਹਿਦੀਏ ਭਾਲਣ ਆਏ] । 
ਦੌਹਚਾ ॥ ਬਸੇ ਚੁਮਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ ਮੁਕਾਮ । ਸੈਫਦੀਨ ਸੇਂਵਾ 
ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਇ ਸਲਾਮ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸੈਗਤਿ ਗੂਰ ਕੀ ਠਾਨਿ 
ਹਮੇਸ਼ੂ । ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ਚਿਤ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਸ਼ੂ। ਕਬਹੂ ਲੋ ਨਿਜ ਸੋਗ 
ਸਿਧਾਗੰਹ । ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਜਾਇ ਬਿਠਾਰਹਿ ॥ ੨ ॥-ਪਰਚੇ ਰਹੈਂ ਇਹਾਂ 
ਚਿਰਕਾਣ-੧ ਯਾਂ ਤੇ ਠਾਨਤਿ ਜਤਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਤ 
_'ਸੁਨਾਵੈ। ਘਰ ਅੰਤਰ ਕੋ ਬਾਗ਼” ਦਿਖਾਵੈ ॥ ੩ ॥ ਬਹੁਰ ਫਰਸ਼ ਸੈਂਦਰ 
ਡਸਵਾਵੇ । ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਵੈ । ਚਾਰੁ ਚੌਪਰ ਅੱਗ ਬਿਛਾਵੈ। 
(ਸੈਫ ਦੀਨ ਦਾ),ਮਨ । "ਘਾਹ ਬਹੁੰਤੇ (ਹਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚ ਸੱਪ; ਹੈ ਆਦਿ) ਜੀਵ ਬੀ ਬ੍ਹ- 
ਉਪਜਦੇ ਹਨ । ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੩੪੮) ___ ਰਾਸਿ ੧੧। ਸੰਧੂ ੩੧, 
0 ਨ 

ਹੀ ਖੇਲੈ ਗੁਰ ਸੋਂ ਡਲਨ ਰੁੜਾਵੈ' ॥੪॥ ਇਕ ਦੁਇ ਜਾਮ ਸਨ ਮਹਿ ਰਾਖ 

ਖੇਲਨਿ ਹਿਤ ਪੁਨ ਪੁਨ ਮੁਖ ਭਾਖੈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਸਿਵਰ 
ਬਿਖੈ ਬਸਤੂ ਸਭਿ ਧਰੈ॥ ੫॥ ਘਿਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅੰਨ ਗਨ ਨੀਕੋ। ਅਪਰ 
ਅਹਾਰ ਜਿ ਭਾਵਤਿ ਜੀਕੇ । ਦੁਗਧ ਦਧੀ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜੇਈ । ਹਿੱਦ੍ਆ 
ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਤਿ ਤੇਈ ॥ ੬॥ ਚਹਯਤਿ ਵਸਤੁ _ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਜੋਇ। 

ਨਿਜ ਬੁਖਿ ਤੋ ਭੋਜੈ ਤਹਿ ਸੋਇ । ਫਲ ਰਸਾਲ ਕੋ” ਸ੍ਰਾਦਲ ਜੇਤੇ । ਬੀਨ 

ਬੀਨ ਕਰਿ ਪਠਵਹਿ ਤੋਤੇ ॥੭॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਹਿ ਮੰਗਾਵਨਿ । ਦੇਖਿ 
ਦੇਖਿ ਬਰਿ ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਨ । ਜਾਮਨ ਫਲ ਆਰੂ ਅਰੁ ਖਿਰਨੀ । ਜੋ ਲਗ!- 

ਵਾਇ ਚਖੇ ਨਿਜ ਧਰਨੀ ॥੮॥ ਦਾਰਮ ਦੀਰਘ ਦਾਨੇ ਜੋਇ' । ਕਰਿ ਕਰਿ 

ਪ੍ਰੇਮ ਪਣਾਵੈ ਸੋਇ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੇਵਾ ਕਹੁ ਠਾਨਿ । ਜਨਮ ਸੁਯਰੰਜੋ 

ਅਪਨਿ ਮਹਾਨ ॥ ੯॥ ਦੇਹਿ ਤੁਰੈਗਨ ਕੋ ੜ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾਂ । ਭਏ ਪੁਸ਼ਟ 

ਆਏ ਰਹਿ ਕਹਾਂ' ?2॥ ੧੧ ॥ ਪੁੰਨ ਅਹਿਦੀ ਦੈ ਕੀਨੇ ਤਕਾਰੀ। ਕਰਿ' 
ਤਾਗੀਦ ਬਿਸਾਲ ਉਯਰੀ । “ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਜਾਇ ਕਰਿ ਆਨੋ । ਅਪਰ 

ਫਰੇਬ ਕ੍ਰਹਿਂ, ਨਹਿ ਮਾਨੋ“॥੧੨॥ ਤਿਨ ਬਿਨ ਅਟਕ ਰਹਯੋ ਬਡ ਕਾਜਾ। 

ਜਨੁ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋ ਦਿਢ ਦਰਵਾਜਾਂ । ਅਪਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵੈਂ । 
ਨਾਤਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬੀਚ ਅਬਿ ਆਵੈਂ ॥ ੧੩॥ ਆਨਹੁੰ ਸਾਥ ਨ ਤਜਿ ਕਰਿ 

ਵਿਰੋ। ਖਬਰ ਪਠਹੁ ਤਿਨਕੇ ਦਰ ਪਰਹੁ”। ਸੁਨਿ ਤਾਗੀਦ ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਜੋਰ 

ਅਹਿਦੀ ਚਲੋ ਅਠੰਦਪੁਰਿ ਓਰ।੧੪॥ਚਢਿ ਖਾਟਨ ਪਰ ਕਾਢਿ ਥਿਗਾਰੀ। 

ਸੀਸ ਉਠਾਏ ਜਾਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਹੁਕਮ ਕਚੇਤੇ । ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਤਿਨ ਲੋ ਗਮਨੰਤੇ ॥੧੫॥ ਮਗ ਉਲੈਘਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਗਏ। ਜਾਇ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਭਏ । ਬੂੜੀ ਸੁਧਿ, ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਨ ਪਾਏ/ਕਹਾਂ ਅਹੈ?” 
ਕੌ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ॥ ੧੬॥ ਭਏ ਸਚਿੰਤ “ਕਹਾਂ ਅਬਿ ਕਰੋਂ ? । ਗੁਰ 

“ਡਾਲ (ਪਾਸੇ) ਰੇੜ ਕੇ । “ਅੰਬਾਂ ਦੇ। ਅਨਾਰ ਵਡਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ । “ਵੱਸ 

ਕੇ। “ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ । <ਹੋਰ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ । (ਸਾਨੂੰ) ਖਬਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ 

(ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ । “ਵਗਾਰਾਂ ਕਢਾਂ ਕੇ । 



ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ -( ੪੩੪੯) ਰਾਸਿ ੧੨। ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਕੀ ਸੁਧ ਨਹਿ ਸ਼੍ਰਵਨੀ ਪਰੇ” । ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਬਹੁਰ ਪਯਾਨੌਂ।-ਹੋਇੰ 
ਸੁਧਾਸਰ-ਅਸ ਮਨ ਜਾਨੇ ॥ ੧੭ ॥ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਪਾਰ ਉਲੈਘਿ ਤਬਿ ਚਾਲੇ। 
ਦ੍ਰਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਭਾਲੇ । ਬਹੁਰ ਬਿਪਾਸਾ ਉਤਰੇ ਪਾਰ।ਖੋਜਹਿ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿੰ ਨਰਨ ਉਚਾਰਿ' ॥ ੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮੂਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਇਕਠੇ 
ਕਰਿ ਮਸੈਦ ਸਮੁਦਾਇ । ਬੂੜਨਿ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਬ“ਅਬਿ ਕਿਸ ਥਲ 
ਮਹਿ ਤੁਮਰੋ ਨਾਥ $ ॥ ੧੯॥ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦੁਰਾਵਨਿ ਤਿਨੈ । ਸ਼ਾਹ 
ਸਜ਼ਾਇ ਦੇਹਿਗੋ ਘਨੈ । ਸਦਨ ਖਸੋਟਹਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਹਿ। ਬੈਦ ਕੈਦ 
ਕਰਿ ਤੁਮ ਕਹੁ ਮਾਰਹਿ”॥੨੦॥ਸੁਨਿਮਸੈਦ ਪਾਯੋ ਬਡ ਤਾਸ।ਕਹਯੋ“ਦੇਖਿ 
ਲਿਹੁ ਸਕਲ ਅਵਾਸਾ।ਕਹਹਿੰ ਕੂਰ ਨਹਿ”, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵਹੁ ।ਹਮ ਗ਼ਰੀਬ 
ਸਗਰੇ ਲਖ ਪਾਵਹੁ” ॥ ੨੧ ॥ ਇਮ ਨਿਰਨੈ ਕਰਿਕੈ ਅਹਿਦੀਨ । ਸ਼ਾਹ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁਧਿ ਲਿਖਿ ਪਠਿ ਦੀਨਿ।ਕਿਤਹੁੰਨ ਪਾਵਤਿ ਖੋਜਤਿ ਹਾਰੇ।ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਖੈ ਨਿਹਾਰੇ” ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਨੁਰੈਂਗ ਨੇਂ ਕਿਤਿਕ ਸਊਰ”। 
ਹਿਤ ਖੋਜਨ ਪਠਿ ਨਿਕਟਿ ਕਿ ਦੂਰ । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਹੁ ਬਿਚਰਨਿ ਲਾਗੇ। 
ਬੂਝੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਪਾਛੇ ਆਗੇ॥ ੨੩ ॥ ਕੋਚਿਤ ਅਹਿਦੀ ਅਰ ਅਸਵਾਰ । 
ਬਿਚਰਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਮਾਰ । ਇਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । 
ਜਲ ਥਲ ਘਟ ਘਵਿ ਜਾਨਤਿ ਸ੍ਰਾਮੀ ॥ ੨੪ ॥ ਸੈਫਦੀਨ ਕੋ ਕੀਨਿ 
ਨਿਹਾਲ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਕਹਮੋ ਇਕ ਕਾਲ । “ਅਬਿ ਹਮ ਚਲਜੋ ਚਹੈ' ਕਿਤ 
ਆਨ” । ਬਸੇ_ਚੁਮਾਸਾ ਤੁਵ ਬਚ ਮਾਨਿ ॥ ੨੫ ॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਕਰਿ ਸਦਾ ।ਸੈਕਟ ਬਯਾਪ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕਦਾ । ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਸ਼ੈਗ 
ਸੁ ਪ੍ਰੀਤ । ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਲਹਹੁ ਸੁਖ ਨੀਤ ॥ ੨੬ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇਰੋ _ 
ਅਬਿ ਮਿਟਜੋ । ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਸੈਕਟ ਕਟਨੋ? । ਸੈਫਦੀਨ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰੋਮ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਭਏ ਸਜਲ ਲੋਚਨ ਤਿਸਕਾਲਾ ॥ ੨੭ ॥ “ਮੋ ਚਿਤ ਮੋਚਤਿ 

_ ਸਾਬ ਨ ਚਹੈੱਂ ।-ਗਮਨਹੁੰ ਗੁਰੂ -ਬਾਕ ਕੋ ਕਹੈ” । ਕਹਾਂ ਠਗੌਰੀ ਮੋ 
ਪਰ ਡਾਰੀ । ਮਨ ਬਸਿ ਰਾਵਰਿ ਰਖਹੁ ਸੰਗਾਰੀ? ॥ ੨੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਸੁਨਿਕੈ ।ਧੈਰਜ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਸ ਗੁਨਿਕੈ“ਹਮ ਨੇ ਅਬਿ ਕੁਛ 

“ਪੱਛਕੇ। “ਸਾਰੇ ਘਰ । <(ਅਸੀਂ) ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ । ਓਅਸਵਾਰ । “ਹੋਰਥੇ । <ਮੇਰਾ 
ਚਿੱਤ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ` ਚਾਹੁੰਦਾ । “ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਓ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੩੫੦) ਰਾਸਿ੧੨। ਅੰਹੂ ੩੧, 

ਕਰਨੇ ਕਾਜਾ । ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਕੋ ਨਿਬਹਿ ਸਮਾਜਾ ॥ ੨੯ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 
ਉਠਿ ਕਰਿ ਠਾਨਹੁ ਧਯਾਨ । ਜਿਮ ਸਮੀਪ ਤੈਸੇ ਪਹਿਚਾਨ”।ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
_ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮੁਬਾਯੋ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਉਰ ਧੀਰ ਬਧਾਯੋ ॥ ੩੦ ॥ ਅਪਰ 
ਦਾਸ ਅਰੁ ਸਿੱਖ ਜਿ ਸਾਥ । ਸਭਿਸੋਂ ਬੋਲੇ ਇਸਿ ਬਿਧਿ ਨਾਥ । “ਨਿਜ 
ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਨਿ ਕਰੀਯਹਿ । ਸੈਗ ਹਮਾਰੋ ਅਬਿ ਪਰਿਹਰੀਅਂਹ ॥ 

੩੧॥ ਹੋਨਿ ਇਕਾਕੀ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੋ । ਅਬਹਿ ਸੈਗ ਹਇ ਅਧਿਕ 

ਦਖਾਰੋ । ਤਹਾਂ ਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪੁਨ ਰਹਿ ਆਵਗਿਰਹੈ ਸੈਗ ਸੋ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵੈ॥ 
੩੨॥ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਧਿ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਾਈ ।ਚਲੋਂ ਜਾਹੁ ਤਜਿ ਹਠ ਅਧਿ- 
ਕਾਈ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਤਾਸ ਹੋਇਗੋ ਭਾਰੀ । ਰਹੈ ਕੌਨ ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ”॥ 

੩੩ ॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿਹੁੰਨਿ ਸੁਨਾਯੋ । ਹਿਰਦੈ ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਜਾਯੋ । 
ਬੋਲੇ ਕਿਤਿਕ ਜੋਰ ਜੁਗ ਹਾਬ। “ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਨਾਥ ! ॥ ੩੪ ॥ 

ਨਿਜ ਮੈਗ ਰਾਖਹ ਤਉ ਹਮ ਰਹੈਂ । ਜਾਹਿ ਸਦਨ ਕੋ ਜੇ ਅਬਿ ਕਹੈ” । 

ਇਮ ਕਹਿ ਆਇਸੁ ਲੇ ਘਰ ਗਏ। ਸ਼ ਜਰ ਦੀਦੀ ਵਿ 
ਪੰਜ ਸਉਰ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਰਹੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਮੈਗ ਕੋ ਹਠ ਬਹੁ ਗਹੇ । ਮਤੀਦਾਸ 
ਇਕ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਨ । ਰਹਤਿ ਸਮੀਪ ਸਦੀਵ ਸੁਜਾਨ ॥ ੩੬॥ ਰਿਦੇ ਸ਼ੁੱਧ 

ਸੇਵਾ ਬਹ ਕਰੀ । ਅਜ਼ਮਤ ਲਹੀ ਕਮਤਿ ਪਰਹਰੀ।ਗਜਾਨਵਾਨ ਸਮਰਥ 

ਸਭਿ ਰੀਤਿ । ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਨ ਚੀਤ॥ ੩੭ ॥ਦ੍ਰਿੜ੍ ਮਨ ਕਰਿਕੈ 
ਸੈਗ ਨ ਤਜਾਗਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਚਰਨ ਅਨੁਰਾਗਾ । ਦੂਸ਼ਰ ਰਹੜੋ 
ਸੈਗ ਗੁਰਦਿੱਤਾ । ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਖੋਸ ਜਨਮ ਜਿਨ ਲਿੱਤਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਖਸ਼ਟਮ 
ਬਾਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਤੋ ਭਯੋ । ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਯੋ। ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ ਕੋ 

ਸੈਗੀ ਰਹੈ । ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਅਹੇ ॥ ੩੯ ॥ ਜਿਨ ਕੇ ਲੋਸ਼ ਨ ਮੋਹ 

ਨ ਮਾਯਾ। ਉਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ ਆਨੰਦ ਪਾਯਾ । ਦੁਇ ਇਹ ਸ਼ੈਗ ਅਪਰ 
ਸਿਖ ਤੀਨ । ਰਹੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੪੦ ॥ਸੈਵਦੀਨ ਤੇ ਲੀਨ 

ਬਿਦਾਈ। ਜ਼ੀਨ ਡ਼ਾਰਿ ਤਕਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ/ਅਪਰ ਦਾਸ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ 

ਗਏਗੁਰੂ ਭੇਂਵ ਨਹਿ ਜਾਨਤਿ ਭਏ॥੪੧॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਿ 
ਰਿ ਏਕ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੧॥ ਰ 


